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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears

DS núm. 1, (12 de juliol), pàg. 2-13.

DEBAT D’INVESTIDURA

Debat d’investidura del Molt Honorable Senyor President

del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), fascicles 1-3, pàg. 18-72.

SESSIÓ SOLEMNE D’OBERTURA

Sessió solemne d’obertura de la V Legislatura

DS núm. 3 (2 d’agost) pàg. 49-51.

DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA

GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears.

DS núm. 10 (9,10 i 11 de novembre), pàg. 278-379.

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2000

Debat de totalitat i fixació de les quantitats globals, amb

l’esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 3832/99.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 441-461.

Debat del Dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

DS núm. 16 (21 i 22 de desembre), fascicles 1-6,  pàg. 602-

743.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

balears.

Proposta de tramitació directa i en lectura única, DS núm. 5 (28

de setembre), pàg. 91 a 99.

Tramitació directa i en lectura única, DS núm. 5 (28 de

setembre), pàg. 99 a 117.

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic.

Debat del Dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i

Esports DS núm. 16 (21 i 22 de desembre) pàg. 586 a 588.

RGE núm. 3584/99, de diverses mesures tributàries,

administratives, de funció pública i econòmiques.

Debat del Dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

DS núm. 16 (21 i 22 de desembre) pàg. 588 a 602.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 2590/99, relativa a Llei de patrimoni de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Debat de presa en consideració, DS núm. 8 (26 d’octubre) pàg.

223 a 234.

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf.

Debat de presa en consideració, DS núm. 11 (16 de novembre)

pàg. 411 a 421.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 3833/99, de devolució al Projecte de llei RGE

núm. 3584/99, de diverses mesures tributàries,

administratives, de Funció Pública i econòmiques.

DS núm. 12 (23 de novembre), fascicle 2, pàg. 466 a 477.
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RGE núm. 3288/99, amb text alternatiu, al Projecte de llei

RGE núm. 2857/99, de modificació de l’article 3 de la Llei

5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 495 a 502.

RGE núm. 3672)/99, amb text alternatiu, al Projecte de llei

RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article 20 de la Llei

9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries

i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 529 a 540.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 2710/99, relativa a transport aeri interinsular.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 165 a 171.

RGE núm. 2761/99, relativa a concerts educatius.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 204 a 214.

RGE núm. 2900/99, relativa a política autonòmica.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 395 a 405.

RGE núm. 3005/99, relativa a dissolució de l’agència de

desenvolupament rural.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 485 a 491.

RGE núm. 3081/99, relativa a competències en matèria

d’ordenació del territori i urbanisme.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 510 a 517.

RGE núm. 3280/99, relativa a la desestacionalització

turística.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 560 a 568.

MOCIONS

RGE núm. 3390/99, relativa a política de transport aeri

interinsular.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 251 a 258.

RGE núm. 3577/99, relativa a concerts educatius.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 405 a 411.

RGE núm. 4549/99, relativa a dissolució de l’Agència de

desenvolupament rural.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 568 a 572.

PREGUNTES

RGE núm 2487/99, relativa a projecte de llei de modificació

de la Llei de consells insulars.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 58-59.

RGE núm 2489/99, relativa a rotonda del creuer

Campanet-Búger.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

RGE núm 2500/99, relativa a cursos d’hoteleria a Eivissa.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

RGE núm 2502/99, relativa a supressió de la bandera

espanyola als actes del 8 d’agost a Eivissa.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 61-62.

RGE núm 2503/99, relativa a subvenció del cent per cent

del trajecte d’Eivissa-Formentera als ciutadans de

Formentera.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

RGE núm 2506/99, relativa a ús de la finca Can Marroig.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 62-63.

RGE núm 2527/99, relativa a targeta gran.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 63.

RGE núm 2528/99, relativa a dèficit de llits assistits.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64-65-66.

RGE núm 2529/99, relativa a llista d’espera d’assistits a les

Illes Balears.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 67-68.

RGE núm 2530/99, relativa a modificació del pla integral

de persones majors.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 68-70.

RGE núm 2531/99, relativa a Conselleria de Benestar

Social.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 132-133.

RGE núm 2595/99, relativa a autorització de la tercera fase

de la urbanització Sant Tomàs des M igjorn Gran de

Menorca.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

RGE núm 2596/99, relativa a traçat del desviament de la

carretera general Maó-Ciutadella.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 66.

RGE núm 2712/99, relativa a tancament del centre de

Formació Empresarial.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 75-76-77.

RGE núm 2713/99, relativa a institut de Sant Llorenç i Sant

Agustí.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-125.

RGE núm 2714/99, relativa a licitació del projecte de

construcció de l’hospital d’Inca.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 77-78.

RGE núm 2716/99, relativa a criteris d’actuació envers el

golf de Cala d’Hort d’Eivissa i el golf de Can Guilló de

Pollença.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-79-80.

RGE núm 2719/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany subvenció del cent per cent del trajecte

d’Eivissa-Formentera als ciutadans de Formentera.
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DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

RGE núm 2720/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81.

RGE núm 2721/99, relativa a obres d’ampliació de la

carretera d’Eivissa-Sant Josep.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 84.

RGE núm 2722/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de M edi Ambient en els torrents.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81-82-83.

RGE núm 2723/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de M edi Ambient en els torrents.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 85-86.

RGE núm 2724/99, relativa a instalAlació d’un parquet de

caoba tropical al despatx del vicepresident del Govern de

les Illes Balears.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 83-84.

RGE núm. 2767/99, relativa a reducció de llocs

d’amarrament nàutic dels ports de Ciutadella i Fornells.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151.

RGE núm 2768/99, relativa a compliment de les promeses

del Molt Hble. Sr. President del Govern balear.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 129-130.

RGE núm 2769/99, relativa a rescat de la concessió del

túnel de Sóller.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 125-126.

RGE núm 2771/99, relativa a notificació de l’anulAlació del

concurs oposició.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 126-127.

RGE núm. 2774/99, relativa alAlegalització de les drogues.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 384-385-386.

RGE núm 2775/99, relativa a posada en marxa de la policia

autonòmica.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 127-128.

RGE núm 2776/99, relativa a institut de Sant Llorenç i Sant

Agustí.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-124-125.

RGE núm. 2777/99, relativa a Palau de Congressos i

Exposicions.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151-152-153.

RGE núm. 2778/99, relativa a comissió delegada per a

assumptes turístics.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 152-153.

RGE núm 2779/99, relativa a utilització de funcionaris del

Govern, mitjans tècnics i material i la web oficial de la

institució.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130-131.

RGE núm 2780/99, relativa a retirada del Projecte de llei

2437/99, de modificació de l’article 3 de la Llei 5/1984, de

24 d’octubre, de règim jurídic de l’administració de la

CAIB.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 133-134.

RGE núm 2865/99, relativa a efecte 2000.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 128-129.

RGE núm. 2903/99, relativa a donació de 3.500 milions de

pessetes del Govern balear al Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 156-157.

RGE núm. 2904/99, relativa a conselleries afectades pel

suplement de finançament al Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162-163.

RGE núm. 2905/99, relativa a persones contractades per

l’Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18 i 19 de

setembre.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198.

RGE núm. 2906/99, relativa a mesures a adoptar davant el

problema dels “rent a car” pirates.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 153.

RGE núm. 2907/99, relativa a funcions dels consellers sense

cartera.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 199-200-201.

RGE núm. 2908/99, relativa a consellers sense cartera.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 243-244-245.

RGE núm. 2909/99, relativa a reducció d’amarraments

nàutics dels ports de Ciutadella i Fornells en relació amb la

millora del turisme de qualitat i la desestacionalització de

la temporada turística.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 158-159.

RGE núm. 2910/99, relativa a adscripció del professorat a

l’ensenyament secundari per impartir l’idioma alemany.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 153-154.

RGE núm. 2911/99, relativa a transferència de les

competències d’Educació al Consell Insular de Menorca.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154-155.

RGE núm. 2913/99, relativa a traspàs de l’Escola de vela

Calanova al Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 428-429-430.

RGE núm. 2914/99, relativa a obres de la via de

circumvalAlació nord d’Inca.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160.

RGE núm. 3067/99, relativa a caràcter de la visita del

president del Govern de les Illes Balears a Catalunya.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 164-165.
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RGE núm. 3068/99, relativa a firma del secretari general

tècnic de la Conselleria de Presidència com a secretari del

Consell de Govern.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 434-435.

RGE núm. 3069/99, relativa a tancament dels forns

d’incineració de Son Reus.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 192-193-194.

RGE núm. 3070/99, relativa a situació especial d’excedència

per als funcionaris interins.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 201-202.

RGE núm. 3071/99, relativa a aprovació de la Llei de

mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del

territori i l’urbanisme de les Illes Balears.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 386-387.

RGE núm. 3072/99, relativa a manifestacions del president

de la Federació Agrícola Ramadera Balear.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 247-248.

RGE núm. 3073/99, relativa a aportació econòmica del

Govern balear a la construcció del centre juvenil d’Eivissa.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155-156.

RGE núm. 3074/99, relativa a moratòria de camps de golf

a les Pitiüses.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160-161.

RGE núm. 3075/99, relativa a criteris d’ubicació del recinte

firal.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162.

RGE núm. 3076/99, relativa a quota lletera per a les

Balears.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 387-388.

RGE núm. 3077/99, relativa a construcció d’un

conservatori de música de grau mitjà.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 194-195.

RGE núm. 3078/99, relativa a construcció de camps de golf

a Ciutadella en relació amb la millora de la qualitat

turística de Menorca.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

RGE núm. 3122/99, relativa a projectes d’ampliació i

millora del transport públic terrestre a les Pitiüses.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 159.

RGE núm. 3282/99, relativa a construcció d’un

conservatori de música de grau mitjà.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 389-390.

RGE núm. 3283/99, relativa a revisió del pacte d’estabilitat

del personal docent.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 248-249-250.

RGE núm. 3284/99, relativa a finalitat social del fons per a

inversions mediambientals de l’ecotaxa.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 394.

RGE núm. 3285/99, relativa a transferències de turisme al

Consell Insular de Mallorca.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 202-203.

RGE núm. 3306/99, relativa a Pla de residus.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 196-197.

RGE núm. 3308/99, relativa a declaracions del nou delegat

territorial d’Educació a Menorca.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 190-191.

RGE núm. 3309/99, relativa a centre de dia per a gent gran

a Inca.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3310/99, relativa a aplicació de forma

experimental de l’ecotaxa a Menorca.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203-204.

RGE núm. 3312/99, relativa a obligacions econòmiques a la

Fundació turística i cultural Illes Balears.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198-199.

RGE núm. 3313/99, relativa a Fundació turística i cultural

Illes Balears.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 245-246.

RGE núm. 3509/99, relativa a viabilitat del projecte

d’energia eòlica a Menorca.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 250-251.

RGE núm. 3510/99, relativa a nomanaments dels senyors

Rafael de Lacy Fortuny i Pedro Amorós Martorell a la

Comissió Insular d’urbanisme de Mallorca.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 430-431.

RGE núm. 3511/99, relativa a l’opinió del conseller envers

la consideració que fa la plataforma d’interins.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 427-428.

RGE núm. 3513/99, relativa a modificació del Pla de

carreteres.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 238-239.

RGE núm. 3514/99, relativa a protecció dels jaciments

arqueològics afectats per l’execució del tercer carril de la

ronda del port de Maó.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

RGE núm. 3515/99, relativa a enderrocament d’edificacions

per tal de continuar l’esponjament.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 240-241.

RGE núm. 3523/99, relativa a promoció de l’agricultura

integrada i l’agricultura ecològica a les Illes.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 246-247.

RGE núm. 3538/99, relativa a dotació del personal del

Museu Puget.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 431-432.
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RGE núm. 3539/99, relativa a retard en l’adjudicació de

places del professorat.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 242-243.

RGE núm. 3540/99, relativa a tracte que rebran els

municipis de les Illes Balears.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 240.

RGE núm. 3574/99, relativa a possibilitat de Proagro per a

l’any 2000.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 436-437-438.

RGE núm. 3581/99, relativa a augment de les inspeccions

de treball.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 392-393.

RGE núm. 3582/99, relativa a transferències de l’Inem.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 435-436.

RGE núm. 3602/99, relativa a transferència de personal

docent d’institucions penitenciàries.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 390-391.

RGE núm. 3603/99, relativa a criteris per a la contractació

de personal que empra l’Ibatur.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 426-427.

RGE núm. 3604/99, relativa a transferència de professors

de religió de primària.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 391-392.

RGE núm. 3617/99, relativa a places de professorat a les

escoles i instituts de les Illes Balears.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 437-438-439.

RGE núm. 3618/99, relativa a participació econòmica del

Govern balear per dotar millor el parc de bombers del

Consell de Mallorca.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 439-440.

RGE núm. 3619/99, relativa a baixa per estrès de

l’exdirector del centre comarcal de Manacor (de la

Conselleria de Sanitat).

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 382-383.

RGE núm. 3653/99, relativa a punt d’informació de

l’Escola balear de l’esport a Menorca.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 383-384.

RGE núm. 3708/99, relativa a projecte de construcció

d’una casa de vacances a Formentera per part de la Casa

Balear a Santa Fe.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393-394.

RGE núm. 3781/99, relativa a carretera Eivissa-Sant

Antoni.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 3797/99, relativa a problemes mediambientals

creats per la desestacionalització turística.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 432-433-434.

RGE núm. 3834/99, relativa a solució de problemes de

capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 483-484.

RGE núm. 3899/99, relativa a creació d’una xarxa de

lloguer de cases rústiques.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 484-485.

RGE núm. 4487/99, relativa a gestions fetes per part del

conseller d’Obres Públiques i transports perquè Iberia

cobreixi el primer vol Menorca-Palma amb reactors de

capacitat suficient per a 120/150 places.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

RGE núm. 4488/99, relativa a competències a transferir a

l’Ajuntament de Formentera.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 556-557.

RGE núm. 4489/99, relativa a diferència entre un informe

i demanar l’opinió per escrit.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 557-558.

RGE núm. 4490/99, relativa a correcció d’errors al

Document del Pacte per un Govern d’esquerres.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 548-549.

RGE núm. 4491/99, relativa a informe relatiu a

l’avantprojecte de consells insulars.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 4492/99, relativa a desplaçament dels alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears a Inca.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 558-559.

RGE núm. 4552/99, relativa a criteris de l’acomiadament

de set treballadors fixos amb contracte laboral.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 547-548.

RGE núm. 4553/99, relativa a consideracions del Govern

sobre la possibilitat de poder disposar, per part d’una sola

persona, dels diners d’una empresa pública.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 549-550.

RGE núm. 4556/99, relativa a document secret en el pacte

signat pels grups que donen suport al Govern.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 553-554-555.

RGE núm. 4557/99, relativa a denominació oficial del

Govern.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 555.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2480/99, relativa a creació d’una ponència per

tal d’estudiar la reforma del Reglament del Parlament de

les Illes Balears.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 86-91.

RGE núm. 2586/99, relativa a modificació del Pla director

sectorial d’equipaments comercials de Balears.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 134-140.
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RGE núm. 2588/99, relativa a creació de la Fundació

tutelar de les Illes Balears.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 140 a 146.

RGE núm. 2610/99, relativa a situació de violència i

destrucció a Timor Oriental.

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 146-147.

RGE núm. 2762/99, relativa a creació del “Punt

d’encontre”.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 171 a 176.

RGE núm. 2766/99, relativa a creació d’una biblioteca

pública a Eivissa.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 176 a 186.

RGE núm. 2863/99, relativa a nominació de Juan Carrero

Saralegui al premi Nobel de la pau.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 186.

RGE núm. 2864/99, relativa a Llei Helms-Burton.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 214 a 219.

RGE núm. 2901/99, relativa a creació de l’Oficina d’ajuda

a les víctimes del delicte d’Inca i Manacor.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 219 a 223.

RGE núm. 2902/99, relativa a formació del professorat: Pla

integral.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 258 a 264.

RGE núm. 3032/99, relativa a l’hospital d’Inca.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 264 a 272.

RGE núm. 3080/99, relativa a creació d’una comissió no

permanent per tal d’elaborar un estudi dels maltractaments

i la violència contra les dones.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 491 a 495.

RGE núm. 3278/99, relativa a compliment de les

recomanacions donades des del Ministeri d’Assumptes

Exteriors per evitar les conseqüències del consum i tràfic de

drogues a l’estranger.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 503 a 506.

RGE núm. 3321/99, relativa a debat sobre l’estat de les

autonomies en el Senat.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 572 a 577.

RGE núm. 3508/99, relativa a venda d’armes a Indonèsia.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 577 a 581.

INFORMES

Informe de la Diputació Permanent

DS núm. 3 (2 d’agost) pàg. 51.

DESIGNACIONS DIVERSES

Designació dels membres del Consell Assessor de Ràdio

Televisió Espanyola a les Illes Balears.

DS núm. 3 (2 d’agost) pàg. 52.

Designació del senador representant de les Illes Balears.

DS núm. 3 (2 d’agost) pàg. 52.

Elecció d’un membre del Consell Assessor de RTVE a les

Illes Balears.

DS núm. 15 (14 de desembre) pàg. 581.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Amb motiu del Dia Internacional contra la violència cap a

les dones.

DS núm. 12 (23 de novembre), fascicle 2, pàg. 477-478.

Referida a la situació provocada per la ruptura de la treva

d’ETA.

DS núm. 13 (30 de novembre),  pàg. 506-507.

Amb motiu del desè aniversari de la Convenció dels drets

del nin i de la política sobre la infància.

DS núm. 14 (30 de novembre),  pàg. 540-541.

PROPOSTES DE CREACIÓ DE COM ISSIONS NO

PERMANENTS D’INVESTIGACIÓ

Sobre possibles irregularitats en l’empadronament de

ciutadans no residents a les Illes Balears.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 517 a 529.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

A L O R D A  I  V IL A R R U B IA S , A N T O N I (G r up

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 94-95, 98, 103-105

i 113-114.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 640-641, 654-655 i 686.

Esmenes a la totalitat
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RGE núm 3288/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2857/99, de modificació de l’article

3 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 498-499.

RGE núm 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 534-536.

Proposicions de llei

RGE núm. 2590/99, relativa a la Llei de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 228-230.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3032/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a l’hospital d’Inca, DS núm. 9 (2 de novembre),

pàg. 264-265 i 269-270.

RGE núm. 3321/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a debat sobre l’estat de les autonomies en el

Senat, DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 572-573 i 577.

AM ER I RIER A, C ATALINA M ERCÈ (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 702 i 712-713.

Mocions

RGE núm. 4549/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

15 (14 de desembre), pàg. 570-571.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 138.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 18-

27, 48-50, 57-63, 66-67 i 69. 

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUCH (Grup

Parlamentari Socialista) 

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 362-363. 

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 689.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 536-538.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3032/99, del Grup Parlamentari Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a l’hospital d’Inca, DS núm. 9 (2 de novembre),

pàg. 265-267 i 270-271.

RGE núm. 3080/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una comissió no permanent per tal d’elaborar un

estudi dels maltractaments i la violència contra les dones, DS

núm. 13 (30 de novembre), pàg. 494.

BARCELÓ I M ARTÍ, JOANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 641, 612-613, 615 i 736-737.

InterpelAlacions

RGE núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport aeri interinsular, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 168-169.

Mocions

RGE núm. 3390/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de transport aeri interinsular, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 253-25 i 258.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCISCA (Grup parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.
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Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 72.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2864/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei Helms-Burton, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

218.

RGE núm. 3508/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a venda d’armes a Indonèsia, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 579-581.

BUADES I BELTRAN, JOAN (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 32-35

i 69.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 296-298, 323-324 i

351-352.

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 100-102.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 531-532.

Proposicions de llei

RGE núm. 2590/99, relativa a la Llei de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 226-228.

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 411-413 i 420-421.

InterpelAlacions

RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a la

desestacionalització turística, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 563-564.

Mocions

RGE núm. 3390/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de transport aeri interinsular, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 255-256

Preguntes

RGE núm. 3122/99, relativa a projectes d’ampliació i

millora del transport públic terrestre a les Pitiüses, DS núm. 7

(19 d’octubre), pàg. 159.

RGE núm. 3523/99, relativa a promoció de l’agricultura

integrada i l’agricultura ecològica a les Illes, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 246-247.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una biblioteca pública a Eivissa, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 177-178 i 184.

RGE núm. 3508/99, del Grup Parlamentari Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a venda d’armes a Indonèsia, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 577-578 i 580-581.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 3 ( 2 d’agost), pàg.

46

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 627-628, 631 i 682.

InterpelAlacions

RGE núm. 2761/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

208-209 i 211-212.

Mocions

RGE núm. 3577/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 408-409 i 411.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2588/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a creació de la Fundació tutelar de les Illes Balears, DS núm. 6

(5 d’octubre), pàg. 142-143.

RGE núm. 2762/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a “Punt d’encontre”, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

174.

RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una biblioteca pública a Eivissa, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 180-181.

RGE núm. 2902/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació del professorat: Pla integral, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 260-261.

RGE núm. 3080/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una comissió no permanent per tal d’elaborar un

estudi dels maltractaments i la violència contra les dones, DS

núm. 13 (30 de novembre), pàg. 493-494.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei
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RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22  de

desembre), pàg. 588-590, 592-594 i 601-602.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 602-606, 612- 614, 648-652, 656 i 716-719.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3833/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3584, de diverses mesures

tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques,

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 466-469, 472-473 i 476-

477.  

Preguntes

RGE núm. 2771/99, relativa a notificació de l’anulAlació del

concurs-oposició, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 126.

RGE núm. 2775/99, relativa a posada en marxa de la policia

autonòmica, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 127.

RGE núm. 2904/99, relativa a conselleries afectades pel

suplement de finançament al Consell Insular de Mallorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162-163.

RGE núm. 2905/99, relativa a persones contractades per

l’Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18 i 19 de

setembre, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198.

RGE núm. 3283/99, relativa a revisió del pacte d’estabilitat

del personal docent, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 248-249.

RGE núm. 3511/99, relativa a l’opinió del conseller envers

la consideració que fa la plataforma d’interins, DS núm. 12 (23

de novembre), pàg. 427-428.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 687-689, 713-714 i 716.

Preguntes

RGE núm. 2767/99, relativa a reducció de llocs

d’amarrament nàutic dels ports de Ciutadella i Fornells, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151.

RGE núm. 2909/99, relativa a reducció d’amarraments

nàutics dels ports de Ciutadella i Fornells en relació amb la

millora del turisme de qualitat i la desestacionalització de la

temporada turística, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 158.

RGE núm. 3078/99, relativa a construcció de camps de golf

a Ciutadella en relació amb la millora de la qualitat turística de

Menorca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

RGE núm. 3310/99, relativa a aplicació de forma

experimental de l’ecotaxa a Menorca, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 203-204.

RGE núm. 3509/99, relativa a viabilitat del projecte

d’energia eòlica a Menorca, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg.

250.

RGE núm. 4487/99, relativa a gestions fetes per part del

conseller d’Obres Públiques i Transports perquè Iberia cobreixi

el primer vol Menorca-Palma amb reactors de capacitat

suficient per a 120/150 places, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 550-551.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR ( Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22 de

desembre), pàg. 587-588.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 655 i 657.

Proposicions de llei

RGE núm. 2590/99, relativa a la Llei de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 230-232.

CAPÓ I ABRINES, MARGARITA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 356-357. 

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 656 i 658.

CEREZO I MIR, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 359-360 i 376. 

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Ecologista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d'investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 50-52

i 70.
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CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 314-318,  327-328 i

334-335. 

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 95.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 668-670.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3288/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2857/99, de modificació de l’article

3 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 499-501.

InterpelAlacions

RGE núm. 2761/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

209-210 i 213.

Mocions

RGE núm. 3577/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 409-410.

Preguntes

RGE núm. 3602/99, relativa a transferència de personal

docent d’institucions penitenciàries, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 390-391.

RGE núm. 3604/99, relativa a transferència de professors

de religió de primària, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg.

391-392.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3321/99, dels Grups Parlamentaris Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a debat sobre l’estat de les autonomies en el

Senat, DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 573-576.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 8.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 353-359 i 374-376. 

Projectes de llei 

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22  de

desembre), pàg. 590-594, 596-598 i 600-601.

Debat de totalitat del RGE núm. 3585/99, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 457-459 i 461.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 604-605, 613 i 721.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3833/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3584, de diverses mesures

tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques,

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 474-476.  

Preguntes

RGE núm. 2865/99, relativa a efecte 2000, DS núm. 6 (5

d’octubre), pàg. 128-129.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2480/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’estudiar la reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 5 (28 de

setembre), pàg. 88-91.

RGE núm. 2864/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei Helms-Burton, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

214-216 i 218.

Propostes creació comissions no permanents

RGE núm. 3333/99, del Grup Parlamentari Mixt,

d ’ in ve s t igac ió  so b re  p oss ib les  i r regu la r i ta ts  e n

l’empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears,

DS núm. 14 (30 de novembre) pàg. 521-523.

Intervencions per alAlusions

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 386. En relació amb la

pregunta RGE núm. 2774/99.

DUBÓN I PRETUS, MARIA LLUÏSA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 647-648.

ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.



12 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1999 

 

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 606-607, 608-609, 610-612, 613, 674-675,

678-680; 684, 728-731 i 733-734.

Proposicions de llei

RGE núm. 2590/99, relativa a la Llei de patrimoni de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 223-226 i 232-234.

Preguntes

RGE núm. 2527/99, relativa a targeta gran, DS núm. 4 (21

de setembre), pàg. 63.

RGE núm. 2528/99, relativa a dèficit de llits assistits, DS

núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64-65.

RGE núm. 2529/99, relativa a llista d’espera d’assistits a les

Illes Balears, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 67.

RGE núm. 2530/99, relativa a modificació del pla integral

de persones majors, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 68-69.

RGE núm. 2531/99, relativa a Conselleria de Benestar

Social, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 132.

RGE núm. 2774/99, relativa a legalització de les drogues,

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 384-385.

RGE núm. 2913/99, relativa a traspàs de l’Escola de vela

Calanova al Consell Insular de Mallorca, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 429.

RGE núm. 3068/99, relativa a firma del secretari general

tècnic de la Conselleria de Presidència com a secretari del

Consell de Govern, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 434-

435.

RGE núm. 4488/99, relativa a competències a transferir a

l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 556.

RGE núm. 4489/99, relativa a diferència entre un informe

i demanar l’opinió per escrit, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 557-558.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2588/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a creació de la Fundació tutelar de les Illes Balears, DS núm.

6 (5 d’octubre), pàg. 140-142 i 144-146.

RGE núm. 2762/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a “Punt d’encontre”, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

172-173 i 175-176.

RGE núm. 2901/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de l’Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte d’Inca

i Manacor, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 219-221 i 222-223.

RGE núm. 3080/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una comissió no permanent per tal d’elaborar un

estudi dels maltractaments i la violència contra les dones, DS

núm. 13 (30 de novembre), pàg. 491-492 i 495.

RGE núm. 3278/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de les recomanacions donades des del Ministeri

d’Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum

i tràfic de drogues a l’estranger, DS núm. 13 (30 de novembre),

pàg. 503-504 i 506.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 72.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 632-633.

InterpelAlacions

RGE núm. 2900/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a policia autonòmica, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 401-

402.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 30-32

i 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 294-295, 352-353, 354

i 372. 

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 93.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 688-689.

Proposicions de llei

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 414 i 420.

 

InterpelAlacions

RGE núm. 2900/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a policia autonòmica, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 399.

Preguntes

RGE núm. 3708/99, relativa a projecte de construcció d’una

casa de vacances a Formentera per part de la Casa Balear a

Santa Fe, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 136.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm 3333/99, del Grup Parlamentari Mixt,

d ’ invest igació  sob re  po ss ib l e s  i r r eg u la r i ta t s  en
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l’empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears,

DS núm. 14 (30 de novembre) pàg. 517-519 i 526-528.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular) 

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 35 i

70.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 618-619 i 620-621.

InterpelAlacions

RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a la

desestacionalització turística, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 560-561 i 566-568.

Preguntes

RGE núm. 2777/99, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151 i 152.

RGE núm. 2778/99, relativa a comissió delegada per a

assumptes turístics, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 152 i 153.

RGE núm. 3069/99, relativa a tancament dels forns

d’incineració de Son Reus, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 192

i 193.

RGE núm. 3070/99, relativa a situació especial

d’excedència per als funcionaris interins, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 201.

RGE núm. 3072/99, relativa a manifestacions del president

de la Federació Agrícola Ramadera Balear, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 247.

RGE núm. 3284/99, relativa a finalitat social del fons per a

inversions mediambientals de l’ecotaxa, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 394 i 395.

RGE núm. 3797/99, relativa a problemes mediambientals

creats per la desestacionalització turística, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 433.

RGE núm. 3834/99, relativa a solució de problemes de

capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor, DS núm.

13 (30 de novembre), pàg. 483 i 484.

RGE núm. 4557/99, relativa a denominació oficial del

Govern, DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 555.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 134-136

i 139.

 

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 377. 

Projectes de llei

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22  de

desembre), pàg. 594-596 i 598-599.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 694-695, 699-700, 703-704 i 721.

InterpelAlacions

RGE núm. 3005/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

13 (30 de novembre), pàg. 485-487 i 490.

Mocions

RGE núm. 4549/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

15 (14 de desembre), pàg. 568-569 i 571-572.

Preguntes

RGE núm. 2489/99, relativa a rotonda del creuer

Campanet-Búger, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

RGE núm. 2722/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de Medi Ambient en els torrents, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 81-82.

RGE núm. 2723/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de Medi Ambient en els torrents, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 85.

RGE núm. 2779/99, relativa a utilització de funcionaris del

Govern, mitjans tècnics i material i la web oficial de la

institució, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130-131.

RGE núm. 2780/99, relativa a retirada del Projecte de llei

2437/99, de modificació  de l’article 3 de la Llei 5/1984, de 24

d’octubre, de règim jurídic de l’administració de la CAIB, DS

núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 133.

RGE núm. 3076/99, relativa a quota lletera per a les

Balears, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 387-388.

RGE núm. 3510/99, relativa a nomenament dels senyors

Rafael de Lacy Fortuny i Pedro Amorós Martorell a la

Comissió Insular d’urbanisme de Mallorca, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 430.

RGE núm. 3574/99, relativa a possibilitat de Proagro per a

l’any 2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 436.

RGE núm. 3618/99, relativa a participació econòmica del

Govern balear per dotar millor el parc de bombers del Consell

de Mallorca, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 439-440.

RGE núm. 3899/99, relativa a creació d’una xarxa de

lloguer de cases rústiques, DS núm. 13 (30 de novembre), pàg.

484-485.

RGE núm. 4492/99, relativa a desplaçament dels alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears a Inca, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 558-559.
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GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 9.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 683-684 i 687.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari

PSM - Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol),pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 357-359, 376 i 377. 

Projectes de llei

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22  de

desembre), pàg. 596 i 599.

Debat de totalitat del RGE núm. 3585/99, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 456-457.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 701-702 i 704.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3833/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3584, de diverses mesures

tributàries, administratives, de funció pública i econòmiques,

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 474.  

Proposicions de llei

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 416-417.

InterpelAlacions

RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a la

desestacionalització turística, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 564-565.

Preguntes

RGE núm. 3581/99, relativa a augment de les inspeccions

de treball, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 392.

RGE núm. 3582/99, relativa a transferències de l’Inem, DS

núm. 12 (23 de novembre), pàg. 435.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2480/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’estudiar la reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 5 (28 de

setembre), pàg. 88.

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 137.

RGE núm. 2864/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei Helms-Burton, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

217.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 3333/99, del Grup Parlamentari Mixt,

d ’ in ve s t ig a c ió  so b re  p oss ib les  i r regu la r i ta ts  e n

l’empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears,

DS núm. 14 (30 de novembre) pàg. 521.

GO NZÁLEZ I O RTEA, JOSÉ M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 378. 

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 /28 de setembre), pàg. 107-113 i 115-116.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 633-635, 637-639, 642, 658-660 i  662.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 529-531 i 538-539.

InterpelAlacions

RGE núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport aeri interinsular, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 165-166 i 169-170.

Preguntes

RGE núm. 2769/99, relativa a rescat de la concessió del

túnel de Sóller, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 125-126.

RGE núm. 3513/99, relativa a modificació del Pla de

carreteres, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 238-239.

RGE núm. 3515/99, relativa a enderrocament d’edificacions

per tal de continuar l’esponjament, DS núm. 9 (2 de novembre),

pàg. 241.

Qüestions d’ordre

DS núm. 3 (2 d’agost), pàg. 46 i 54, en relació amb

l’elecció de president i de secretari de la Mesa del Parlament de

les Illes Balears.
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DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80-81, en relació amb la

Pregunta RGE núm. 2717/04.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 91-92 i 98, en relació

amb el Projecte de llei RGE núm. 2738/99.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 211, en relació amb la

InterpelAlació RGE núm. 2761/99.

GO RNÉS I H ACH ERO , JO SEP SIM Ó (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Preguntes

RGE núm. 2911/99, relativa a transferència de les

competències d’Educació al Consell Insular de Menorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154-155.

RGE núm. 3514/99, relativa a protecció dels jaciments

arqueològics afectats per l’execució del tercer carril de la ronda

del port de Maó, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

RGE núm. 3653/99, relativa a punt d’informació de

l’Escola balear de l’esport a Menorca, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 383-384.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Ecologista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 37 a

40 i 72.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 302-305 i 325-326.

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 97-98.

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 610, 612-613, 615 i 736-737.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2588/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a creació de la Fundació tutelar de les Illes Balears, DS núm.

6 (5 d’octubre), pàg. 143-144 i 146.

RGE núm. 2762/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a “Punt d’encontre”, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

174-175.

RGE núm. 2901/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de l’Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte d’Inca

i Manacor, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 221-222.

RGE núm. 3278/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de les recomanacions donades des del Ministeri

d’Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum

i tràfic de drogues a l’estranger, DS núm. 13 (30 de novembre),

pàg. 506.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 301. 

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 95-97, 98 i 107.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 613, 614 i 736-737.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3288/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2857/99, de modificació de l’article

3 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 495-497 i 501-502.

Preguntes

RGE núm. 2487/99, relativa a projecte de llei de

modificació de la Llei de consells insulars, DS núm. 4 (21 de

setembre), pàg. 58-59.

RGE núm. 2724/99, relativa a instalAlació d’un parquet de

caoba tropical al despatx del vicepresident del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 83.

RGE núm. 2768/99, relativa a compliment de les promeses

del Molt Hble. Sr. President del Govern balear, DS núm. 6 (5

d’octubre), pàg. 129-130.

RGE núm. 2907/99, relativa a funcions dels consellers

sense cartera, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 200.

RGE núm. 2908/99, relativa a consellers sense cartera, DS

núm. 9 (2 de novembre), pàg. 243-244.

RGE núm. 3071/99, relativa a aprovació de la Llei de

mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del

territori i l’urbanisme de les Illes Balears, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 386-387.

RGE núm. 4491/99, relativa a informe relatiu a

l’avantprojecte de consells insulars, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 551-552.

RGE núm. 4556/99, relativa a document secret en el pacte

signat pels grups que donen suport al Govern, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 553-554.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 2480/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’estudiar la reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 5 (28 de

setembre), pàg. 86-88 i 90-91.

Qüestions d’ordre

DS núm. 16 (21 i 22 de desembre), pàg. 586, en relació amb

el Projecte de llei RGE núm. 3149/99.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 70.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 646-648, 658 i 665-667.

InterpelAlacions

RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 510-511 i 515-516.

Preguntes

RGE núm. 2595/99, relativa a autorització de la tercera fase

de la urbanització Sant Tomàs des Migjorn Gran de Menorca,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

RGE núm. 2596/99, relativa a traçat del desviament de la

carretera general Maó-Ciutadella, DS núm. 4 (21 de setembre),

pàg. 66.

RGE núm. 330678/99, relativa a Pla de residus, DS núm. 8

(26 d’octubre), pàg. 196-197.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 626-627.

InterpelAlacions

RGE núm. 2761/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

204-206 i 211-212.

RGE núm. 2900/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a policia autonòmica, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 395-397 i 402-404.

Mocions

RGE núm. 3577/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 405-407 i 410-411.

Preguntes

RGE núm. 2910/99, relativa a adscripció del professorat a

l’ensenyament secundari per impartir l’idioma alemany, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154.

RGE núm. 3308/99, relativa a declaracions del nou delegat

territorial d’Educació a Menorca, DS núm. 8 (26 d’octubre),

pàg. 190-191 i 192.

RGE núm. 3539/99, relativa a retard en l’adjudicació de

places del professorat, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 242-

243.

RGE núm. 4490/99, relativa a correcció d’errors al

document del Pacte per un govern d’esquerres, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 548.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2902/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació del professorat: Pla integral, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 258-259 i 263-264.

RGE núm. 3321/99, del Grup Parlamentari Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a debat sobre l’estat de les autonomies en el

Senat, DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 574-576.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 3333/99, del Grup Parlamentari Mixt,

d ’ invest igació  sob re  possib le s  i r r eg u la r i ta t s  en

l’empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears,

DS núm. 14 (30 de novembre) pàg. 523-526 i 528.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Preguntes

RGE núm. 2506/99, relativa a ús de la finca Can Marroig,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 62.

MARÍ I MARÍ, NEUS (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 370-371. 

Projectes de llei
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RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 738-740 i 741.

Preguntes

RGE núm. 2719/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

RGE núm. 2720/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81.

RGE núm. 2721/99, relativa a obres d’ampliació de la

carretera Eivissa-Sant Josep, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg.

84.

MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 625.

MARÍ I SERRA JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 3 ( 2 d’agost), pàg.

46

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 623.

InterpelAlacions

RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a la

desestacionalització turística, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 565.

Preguntes

RGE núm. 3603/99, relativa a criteris per a la contractació

de personal que empra l’Ibatur, DS núm. 12 (23 de novembre),

pàg. 427.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Projectes de llei

RGE núm. 3149/99, de modificació parcial de la Llei

7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del

desenvolupament tecnològic, DS núm. 16 (21 i 22  de

desembre), pàg. 586-588.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 629-630 i 668.

Preguntes

RGE núm. 2502/99, relativa a supressió de la bandera

espanyola als actes del 8 d’agost a Eivissa, DS núm. 4 (21 de

setembre), pàg. 61.

RGE núm. 2503/99, relativa a subvenció del cent per cent

del trajecte d’Eivissa-Formentera als ciutadans de Formentera,

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

RGE núm. 2776/99, relativa a institut de Sant Llorenç i Sant

Agustí, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-124 i 125.

RGE núm. 3282/99, relativa a construcció d’un conservatori

de música de grau mitjà, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg.

389.

RGE núm. 3538/99, relativa a dotació del personal del

Museu Puget, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 431-432.

RGE núm. 3617/99, relativa a places de professorat a les

escoles i instituts de les Illes Balears, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 437-438.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una biblioteca pública a Eivissa, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 176-177 i 182-184 i 185.

MATAS I PALOU, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d'investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 52-

56, 63-66 i 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 329-334 i 341-344. 

Projectes de llei

Debat de totalitat del RGE núm. 3585/99, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 447-449, 452-453,

455-456 i 459-460.

Intervencions per alAlusions

RGE núm. 2779/99, relativa a utilització de funcionaris del

Govern, mitjans tècnics i material i la web oficial de la

institució, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 131.

MORALES I GÓMEZ, MAXIMILIÀ ( Grup Parlamentari

Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 3 ( 2 d’agost), pàg.

46.

Obertura solemne V Legislatura, DS núm. 3 (2 d’agost), pàg.

49-51.

MUNAR I RIUTORT, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.
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Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 35-37

i 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 298-300. 

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 10.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 533.

InterpelAlacions

RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 513.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 363-365. 

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 705-706, 709-710, 612-613, 615 i 736-737.

Preguntes

RGE núm. 2712/99, relativa a tancament del centre de

Formació Empresarial, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 76-

77.

RGE núm. 3075/99, relativa a criteris d’ubicació del recinte

firal, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162.

RGE núm. 4552/99, relativa a criteris de l’acomiadament de

set treballadors fixos amb contracte laboral, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 547.

RGE núm. 4553/99, relativa a consideracions del Govern

sobre la possibilitat de poder disposar, per part d’una sola

persona, dels diners d’una empresa pública, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 549-550.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

Preguntes

RGE núm. 3073/99, relativa a aportació econòmica del

Govern balear a la construcció del centre juvenil d’Eivissa, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155-156.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 72.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 624-625.

Proposicions de llei

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 418-420 i 421 .

Preguntes

RGE núm. 2500/99, relativa a cursos d’hoteleria a Eivissa,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

RGE núm. 3074/99, relativa a moratòria de camps de golf

a les Pitiüses, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160-161.

PASCUAL I RIBOT, ANTONI (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

PASTOR  I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Preguntes

RGE núm. 3691/99, relativa a baixa per estrès de

l’exdirector del centre comarcal de Manacor (de la Conselleria

de Sanitat), DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 382-383.

PIÑA I SÁIZ, FERNANDO (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 726-728.

Mocions
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RGE núm. 3390/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de transport aeri interinsular, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 251-253 i 257

PONS I PONS, DAMIÀ (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 628-629, 720-721 i 727-728.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2902/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació del professorat: Pla integral, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 261-263.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Ecologista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 372-373. 

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3288/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2857/99, de modificació de l’article

3 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de

l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 498.

Proposicions de llei

RGE núm. 2590/99, relativa a la Llei de patrimoni de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 228.

InterpelAlacions

RGE núm. 2900/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a policia autonòmica, DS núm. 11 (16 de novembre),

pàg. 399-400.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una biblioteca pública a Eivissa, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 178-180.

RGE núm. 2864/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Llei Helms-Burton, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

216-217.

RGE núm. 2902/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a formació del professorat: Pla integral, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 260.

RGE núm. 3 080/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una comissió no permanent per tal

d’elaborar un estudi dels maltractaments i la violència contra

les dones, DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 493-494.

RGE núm. 3278/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a compliment de les recomanacions donades des del Ministeri

d’Assumptes Exteriors per evitar les conseqüències del consum

i tràfic de drogues a l’estranger, DS núm. 13 (30 de novembre),

pàg. 505.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 3 ( 2 d’agost), pàg.

46

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 355-356. 

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 94 i 103.

Debat de totalitat del RGE núm. 3585/99, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 456.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 657, 735-736 i 740-741.

Esmenes a la totalitat

RGE núm 3672/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3021/99, pel qual es deroga l’article

20 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures

tributàries i administratives, relatiu a l’àrea del Cap Pinar, DS

núm. 14 (30 de novembre), pàg. 533-534.

Proposicions de llei

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 414-415-416.

Preguntes

RGE núm. 3312/99, relativa a obligacions econòmiques a

la Fundació turística i cultural Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 199.

RGE núm. 3313/99, relativa a Fundació turística i cultural

Illes Balears, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 245-246.

RGE núm. 3781/99, relativa a carretera Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 482-483.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 2480/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’una ponència per tal d’estudiar la reforma del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, DS núm. 5 (28 de

setembre), pàg. 88.

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 137.

RGE núm. 2762/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a “Punt d’encontre”, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

173-174.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 3333/99, del Grup Parlamentari Mixt,

d ’ inv es t iga c ió  so b re  po ss ib le s  ir regula r i ta ts  en

l’empadronament de ciutadans no residents a les Illes Balears,

DS núm. 14 (30 de novembre) pàg. 519-520.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Preguntes

RGE núm. 2906/99, relativa a mesures a adoptar davant el

problema dels rent a car pirates, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 153.

RGE núm. 3540/99, relativa a tracte que rebran els

municipis de les Illes Balears, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg.

240.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 684-685.

Preguntes

RGE núm. 2714/99, relativa a licitació del projecte de

construcció de l’hospital d’Inca, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 77-78.

RGE núm. 2914/99, relativa a obres de la via de

circumvalAlació nord d’Inca, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

160.

RGE núm. 3077/99, relativa a construcció d’un conservatori

de música de grau mitjà, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 194-

195.

RGE núm. 3309/99, relativa a centre de dia per a gent gran

a Inca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3032/99, del Grup Parlamentari Socialista,

PSM-Entesa Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i

Mixt, relativa a l’hospital d’Inca, DS núm. 9 (2 de novembre),

pàg. 267-269.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 68.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 368-370 i 376. 

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 631-632.

Preguntes

RGE núm. 2716/99, relativa a criteris d’actuació envers el

golf de Cala d’Hort d’Eivissa i el golf de Can Guilló de

Pollença, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-79.

RGE núm. 2903/99, relativa a donació de 3.500 milions de

pessetes del Govern balear al Consell Insular de Mallorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 157.

RGE núm. 3067/99, relativa a caràcter de la visita del

president del Govern de les Illes Balears a Catalunya, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 164.

RGE núm. 3285/99, relativa a transferències de turisme al

Consell Insular de Mallorca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

202-203.

SALOM I SOLER, AINA M ARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 11.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 40-

43, i 69.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 305-301 i 326-327. 

SUGRAÑES I BARENYS, MARI MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)
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Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 353-355. 

TUR I RIERA, FRANCISCA (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d'investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 46-48

i 69.

Projectes de llei

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 106-107.

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 663-664 i  666-667.

Proposicions de llei

RGE núm. 2856/99, relativa a moratòria de construcció i

ampliació dels camps de golf a les Illes Pitiüses, DS núm. 11

(16 de novembre), pàg. 417-418.

InterpelAlacions

RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 514-515.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2766/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d’una biblioteca pública a Eivissa, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 181-182 i 185.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 69.

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 622, 711-712 i 714-715.

InterpelAlacions

RGE núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport aeri interinsular, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 168.

RGE núm. 3005/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

13 (30 de novembre), pàg. 488.

RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 514.

Mocions

RGE núm. 3390/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política de transport aeri interinsular, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 256-257.

RGE núm. 4549/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

15 (14 de desembre), pàg. 569-570.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (12 de juliol),

pàg. 12.

Sessió d’investidura, DS núm. 2 (22 i 23 de juliol), pàg. 71.

MEMBRES DEL GOVERN

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

FRANCESC ANTICH I OLIVER

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 3 (2 d’agost), pàg.

51.

Debat sobre l’orientació política general del Govern, DS

núm. 10 (9, 10 i 11 de novembre), pàg. 278-291, 318-323, 328-

329, 335-341 i 345-346.

Preguntes

RGE núm. 2502/99, relativa a supressió de la bandera

espanyola als actes del 8 d’agost a Eivissa, DS núm. 4 (21 de

setembre), pàg. 61-62.

RGE núm. 2907/99, relativa a funcions dels consellers

sense cartera, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 200-201.

RGE núm. 3067/99, relativa a caràcter de la visita del

president del Govern de les Illes Balears a Catalunya, DS núm.

7 (19 d’octubre), pàg. 164-165.

RGE núm. 330678/99, relativa a Pla de residus, DS núm. 8

(26 d’octubre), pàg. 196-197-198.

RGE núm. 4556/99, relativa a document secret en el pacte

signat pels grups que donen suport al Govern, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 553-554.

RGE núm. 4492/99, relativa a desplaçament dels alts

càrrecs del Govern de les Illes Balears a Inca, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 559.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN i CONSELLER

D’ECONOMIA, PERE SAMPOL I MAS

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 706-711.
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Preguntes

RGE núm. 2724/99, relativa a instalAlació d’un parquet de

caoba tropical al despatx del vicepresident del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 83-84.

RGE núm. 3075/99, relativa a criteris d’ubicació del recinte

firal, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162.

RGE núm. 4552/99, relativa a criteris de l’acomiadament de

set treballadors fixos amb contracte laboral, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 547-548.

RGE núm. 4553/99, relativa a consideracions del Govern

sobre la possibilitat de poder disposar, per part d’una sola

persona, dels diners d’una empresa pública, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 549-550.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCIAS I

COLL

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 607-610.

Preguntes

RGE núm. 2487/99, relativa a projecte de llei de

modificació de la Llei de consells insulars, DS núm. 4 (21 de

setembre), pàg. 59.

RGE núm. 2774/99, relativa a legalització de les drogues,

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 384-385.

RGE núm. 2779/99, relativa a utilització de funcionaris del

Govern, mitjans tècnics i material i la web oficial de la

institució, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130 i 131.

RGE núm. 2780/99, relativa a retirada del Projecte de llei

2437/99, de modificació  de l’article 3 de la Llei 5/1984, de 24

d’octubre, de règim jurídic de l’administració de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg.

133-134.

RGE núm. 2908/99, relativa a consellers sense cartera, DS

núm. 9 (2 de novembre), pàg. 243-244.

RGE núm. 2913/99, relativa a traspàs de l’Escola de vela

Calanova al Consell Insular de Mallorca, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 429-430.

RGE núm. 3068/99, relativa a firma del secretari general

tècnic de la Conselleria de Presidència com a secretari del

Consell de Govern, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 434-

435.

RGE núm. 3071/99, relativa a aprovació de la Llei de

mesures cautelars i d’emergència relatives a l’ordenació del

territori i l’urbanisme de les Illes Balears, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 386-387.

RGE núm. 3510/99, relativa a nomenament dels senyors

Rafael de Lacy Fortuny i Pedro Amorós Martorell a la

Comissió Insular d’urbanisme de Mallorca, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 430-431.

RGE núm. 3540/99, relativa a tracte que rebran els

municipis de les Illes Balears, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg.

240.

RGE núm. 3708/99, relativa a projecte de construcció d’una

casa de vacances a Formentera per part de la Casa Balear a

Santa Fe, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393-394.

RGE núm. 4491/99, relativa a informe relatiu a

l’avantprojecte de consells insulars, DS núm. 15 (14 de

desembre), pàg. 552.

RGE núm. 4557/99, relativa a denominació oficial del

Govern, DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 555.

RGE núm. 4488/99, relativa a competències a transferir a

l’Ajuntament de Formentera, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 556-557.

RGE núm. 4489/99, relativa a diferència entre un informe

i demanar l’opinió per escrit, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 557-558.

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, JOAN

MAYOL I SERRA

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 696-701.

InterpelAlacions

RGE núm. 3005/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a dissolució de l’agència de desenvolupament rural, DS núm.

13 (30 de novembre), pàg. 487-488 i 491.

Preguntes

RGE núm. 3072/99, relativa a manifestacions del president

de la Federació Agrícola Ramadera Balear, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 247-248.

RGE núm. 3076/99, relativa a quota lletera per a les

Balears, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 387-388.

RGE núm. 3523/99, relativa a promoció de l’agricultura

integrada i l’agricultura ecològica a les Illes, DS núm. 9 (2 de

novembre), pàg. 246-247.

RGE núm. 3574/99, relativa a possibilitat de Proagro per a

l’any 2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 436-437.

RGE núm. 3899/99, relativa a creació d’una xarxa de

lloguer de cases rústiques, DS núm. 13 (30 de novembre), pàg.

484-485.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, DAMIÀ

PONS I PONS

InterpelAlacions

RGE núm. 2761/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a concerts educatius, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

206-208 i 213-214.

Preguntes

RGE núm. 2776/99, relativa a institut de Sant Llorenç i Sant

Agustí, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-125.

RGE núm. 2910/99, relativa a adscripció del professorat a

l’ensenyament secundari per impartir l’idioma alemany, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154.

RGE núm. 2911/99, relativa a transferència de les

competències d’Educació al Consell Insular de Menorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155.

RGE núm. 3077/99, relativa a construcció d’un conservatori

de música de grau mitjà, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 194-

195.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1999 23

 

RGE núm. 3282/99, relativa a construcció d’un conservatori

de música de grau mitjà, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg.

389-390.

RGE núm. 3308/99, relativa a declaracions del nou delegat

territorial d’Educació a Menorca, DS núm. 8 (26 d’octubre),

pàg. 191-192.

RGE núm. 3538/99, relativa a dotació del personal del

Museu Puget, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 431-432.

RGE núm. 3539/99, relativa a retard en l’adjudicació de

places del professorat, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 242-

243.

RGE núm. 3602/99, relativa a transferència de personal

docent d’institucions penitenciàries, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 390-391.

RGE núm. 3604/99, relativa a transferència de professors

de religió de primària, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg.

391-392.

RGE núm. 3617/99, relativa a places de professorat a les

escoles i instituts de les Illes Balears, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 437-438-439.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSEP MARIA COSTA I

SERRA

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 650-651 i 653-654.

InterpelAlacions

RGE núm 2900/99, del Grup Parlamentari Popular,  relativa

a policia autonòmica, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 397-

399 i 404-405.

Preguntes

RGE núm. 2771/99, relativa a notificació de l’anulAlació del

concurs-oposició, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 126-127.

RGE núm. 2775/99, relativa a posada en marxa de la policia

autonòmica, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 127-128.

RGE  núm. 3070/99, relativa a situació especial

d’excedència per als funcionaris interins, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 201-202.

RGE núm. 3283/99, relativa a revisió del pacte d’estabilitat

del personal docent, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 248-

249-250.

RGE núm. 3511/99, relativa a l’opinió del conseller envers

la consideració que fa la plataforma d’interins, DS núm. 12 (23

de novembre), pàg. 428.

RGE núm. 3618/99, relativa a participació econòmica del

Govern balear per dotar millor el parc de bombers del Consell

de Mallorca, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 439-440.

RGE núm. 4490/99, relativa a correcció d’errors al

document del Pacte per un govern d’esquerres, DS núm. 15 (14

de desembre), pàg. 548-549.

CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS, ENERGIA

I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA, JOAN MESQUIDA I

FERRANDO

Projectes de llei

Debat de totalitat del RGE núm. 3585/99, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2000, DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 441- 447, 449-452

i 453-455.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3833/99, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3584, de diverses mesures

tributàries, administratives, de Funció Pública i econòmiques,

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 469-470-471-472 i 473-

474.  

Preguntes

RGE núm. 2903/99, relativa a donació de 3.500 milions de

pessetes del Govern balear al Consell Insular de Mallorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 157.

RGE núm. 2904/99, relativa a conselleries afectades pel

suplement de finançament al Consell Insular de Mallorca, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 163.

 

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA

ROSSELLÓ I PONS

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 635-637 i 639-640.

Preguntes

RGE núm. 2506/99, relativa a ús de la finca Can Marroig,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 62-63.

RGE núm. 2716/99, relativa a criteris d’actuació envers el

golf de Cala d’Hort d’Eivissa i el golf de Can Guilló de

Pollença, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 79 i 80.

RGE núm. 2722/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de Medi Ambient en els torrents, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 81-82 i 83.

RGE núm. 2723/99, relativa a actuacions de la Conselleria

de Medi Ambient en els torrents, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 85-86.

RGE núm. 3069/99, relativa a tancament dels forns

d’incineració de Son Reus, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

192-193.

RGE núm. 3509/99, relativa a viabilitat del projecte

d’energia eòlica a Menorca, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg.

250-251.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, JOSEP ANTONI FERRER I ORFILA

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 660-661 i 663.

RGE núm. 2738/99, de mesures cautelars i d’emergència

relatives a l’ordenació del territori i l’urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 5 /28 de setembre), pàg. 93, 99-100 i 111-

113.

InterpelAlacions

RGE núm. 2710/99, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a transport aeri interinsular, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 167 i 171.
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RGE núm. 3081/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme,

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 512 i 516.

Preguntes

RGE núm. 2489/99, relativa a rotonda del creuer

Campanet-Búger, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

RGE núm. 2503/99, relativa a subvenció del cent per cent

del trajecte d’Eivissa-Formentera als ciutadans de Formentera,

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

RGE núm. 2595/99, relativa a autorització de la tercera fase

de la urbanització Sant Tomàs des Migjorn Gran de Menorca,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

RGE núm. 2596/99, relativa a traçat del desviament de la

carretera general Maó-Ciutadella, DS núm. 4 (21 de setembre),

pàg. 66.

RGE núm. 2719/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

RGE núm. 2720/99, relativa a ronda de Santa Eulàlia i Sant

Antoni de Portmany, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81.

RGE núm. 2721/99, relativa a obres d’ampliació de la

carretera Eivissa-Sant Josep, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg.

84-85.

RGE núm. 2768/99, relativa a compliment de les promeses

del Molt Hble. Sr. President del Govern balear, DS núm. 6 (5

d’octubre), pàg. 129-130.

RGE núm. 2769/99, relativa a rescat de la concessió del

túnel de Sóller, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 126.

RGE núm. 2906/99, relativa a mesures a adoptar davant el

problema dels rent a car pirates, DS núm. 7 (19 d’octubre),

pàg. 153.

RGE núm. 2914/99, relativa a obres de la via de

circumvalAlació nord d’Inca, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.

160.

RGE núm. 3122/99, relativa a projectes d’ampliació i

millora del transport públic terrestre a les Pitiüses, DS núm. 7

(19 d’octubre), pàg. 159.

RGE núm. 3513/99, relativa a modificació del Pla de

carreteres, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239.

RGE núm. 3514/99, relativa a protecció dels jaciments

arqueològics afectats per l’execució del tercer carril de la ronda

del port de Maó, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

RGE núm. 3781/99, relativa a carretera Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 483.

RGE núm. 3834/99, relativa a solució de problemes de

capacitat i seguretat de la carretera Palma-Manacor, DS núm.

13 (30 de novembre), pàg. 483-484.

RGE núm. 4487/99, relativa a gestions fetes per part del

conseller d’Obres Públiques i Transports perquè Iberia cobreixi

el primer vol Menorca-Palma amb reactors de capacitat

suficient per a 120/150 places, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 550-551.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2586/99, del Grup parlamentari Popular, relativa

a modificació del Pla director sectorial d’equipaments

comercials de Balears, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 139-140.

CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM, AINA SALOM

I CABRER

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 675-678, 681-682 i 686.

Preguntes

RGE núm. 2714/99, relativa a licitació del projecte de

construcció de l’hospital d’Inca, DS núm. 5 (28 de setembre),

pàg. 77-78.

RGE núm. 3691/99, relativa a baixa per estrès de

l’exdirector del centre comarcal de Manacor (de la Conselleria

de Sanitat), DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 383.

CONSELLERA SENSE CARTERA, MISERICÒRDIA

RAMON I JUANPERE

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 717-720.

Preguntes

RGE núm. 2865/99, relativa a efecte 2000, DS núm. 6 (5

d’octubre), pàg. 128-129.

CONSELLERA SENSE CARTERA, FERNANDA CARO

I BLANCO

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 731-732; 734-735.

Preguntes

RGE núm. 2531/99, relativa a Conselleria de Benestar

Social, DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 132-133.

RGE núm. 3073/99, relativa a aportació econòmica del

Govern balear a la construcció del centre juvenil d’Eivissa, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 156.

RGE núm. 3309/99, relativa a centre de dia per a gent gran

a Inca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

RGE núm. 3653/99, relativa a punt d’informació de

l’Escola balear de l’esport a Menorca, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 383-384.

CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL,

EBERHARD GROSSKE I FIOL

Preguntes

RGE núm. 2527/99, relativa a targeta gran, DS núm. 4 (21

de setembre), pàg. 63.

RGE núm. 2528/99, relativa a dèficit de llits assistits, DS

núm. 4 (21 de setembre), pàg. 65-66.

RGE núm. 2529/99, relativa a llista d’espera d’assistits a les

Illes Balears, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 67-68.

RGE núm. 2530/99, relativa a modificació del pla integral

de persones majors, DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 69-70.
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RGE núm. 2712/99, relativa a tancament del centre de

Formació Empresarial, DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 76-

77.

RGE núm. 3284/99, relativa a finalitat social del fons per a

inversions mediambientals de l’ecotaxa, DS núm. 11 (16 de

novembre), pàg. 394-395.

RGE núm. 3581/99, relativa a augment de les inspeccions

de treball, DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393.

RGE núm. 3582/99, relativa a transferències de l’Inem, DS

núm. 12 (23 de novembre), pàg. 435-436.

CONSELLER DE TURISME, CELESTÍ ALOM AR

Projectes de llei

RGE núm. 3585/99, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2000, DS núm. 16 (21 i 22

de desembre), pàg. 619-620 i 736-737.

InterpelAlacions

RGE núm. 3280/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a la

desestacionalització turística, DS núm. 15 (14 de desembre),

pàg. 561-563 i 567.

Preguntes

RGE núm. 2500/99, relativa a cursos d’hoteleria a Eivissa,

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

RGE núm. 2767/99, relativa a reducció de llocs

d’amarrament nàutic dels ports de Ciutadella i Fornells, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151.

RGE núm. 2777/99, relativa a Palau de Congressos, DS

núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151-152.

RGE núm. 2778/99, relativa a comissió delegada per a

assumptes turístics, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 152-153.

RGE núm. 2905/99, relativa a persones contractades per

l’Ibatur a la recent convocatòria dels passats 18 i 19 de

setembre, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198.

RGE núm. 2909/99, relativa a reducció d’amarraments

nàutics dels ports de Ciutadella i Fornells en relació amb la

millora del turisme de qualitat i la desestacionalització de la

temporada turística, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 158.

RGE núm. 3074/99, relativa a moratòria de camps de golf

a les Pitiüses, DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 161.

RGE núm. 3078/99, relativa a construcció de camps de golf

a Ciutadella en relació amb la millora de la qualitat turística de

Menorca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

RGE núm. 3285/99, relativa a transferències de turisme al

Consell Insular de Mallorca, DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg.

202-203.

RGE núm. 3310/99, relativa a aplicació de forma

experimental de l’ecotaxa a Menorca, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 204.

RGE núm. 3312/99, relativa a obligacions econòmiques a

la Fundació turística i cultural Illes Balears, DS núm. 8 (26

d’octubre), pàg. 199.

RGE núm. 3313/99, relativa a Fundació turística i cultural

Illes Balears, DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 245-246.

RGE núm. 3515/99, relativa a enderrocament d’edificacions

per tal de continuar l’esponjament, DS núm. 9 (2 de novembre),

pàg. 241-242.

RGE núm. 3603/99, relativa a criteris per a la contractació

de personal que empra l’Ibatur, DS núm. 12 (23 de novembre),

pàg. 427.

RGE núm. 3797/99, relativa a problemes mediambientals

creats per la desestacionalització turística, DS núm. 12 (23 de

novembre), pàg. 433-434.

TEMÀTIC

- A - 

Acomiadament

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 547- 548.

Agència

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 485- 491.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 568- 572.

Agricultura

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 246-247.

Ajuntament

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 556- 557.

Alemany

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154.

Alts càrrecs

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 558- 559.

Amarrament

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151 i 158-159.

Amorós Martorell, Pedro

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 430- 431.

Armes

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 577- 581.

Assumptes turístics

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 152-153.

Avantprojecte

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 551.

- B - 

Bandera espanyola

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 61-62.

Biblioteca pública

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.  176-186.

Búger

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

- C - 
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Cala d’Hort

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-80.

Calanova

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 428- 429.

Campanet

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

Can Guilló

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-80.

Can Marroig

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 62.

Cap Pinar

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 529-540.

Carrero Saralegui, Juan 

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 186.

Carreteres

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 66.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 84.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 482-484.

Casa Balear

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393-394.

Cases rústiques

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 484-485.

Catalunya

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 164-165.

Centre comarcal

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 382-383.

Centre de dia

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

Centre de formació empresarial

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 75.

Centre juvenil

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155-156.

Ciutadans

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 517 a 529.

Ciutadella de Menorca

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 66.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 158-159.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

Comissió delegada

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 152-153.

Comissió insular d’urbanisme de Mallorca

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 430- 431.

Concerts educatius

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 204-214.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 405-411.

Concurs oposició

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 126-127.

Consell assessor RTVE

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 581.

Consell Insular de Mallorca

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 156-157 i 162-163.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 202-203.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 428- 429 i 439- 440.

Consell Insular de Menorca

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154-155.

Conselleria de Benestar social

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 132-133.

Conselleria de Medi Ambient

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 85.

Conselleria de Presidència

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 434-435.

Consellers sense cartera

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 199-201.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 243-245.

Consells insulars

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 58-59.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 551- 552.

Conservatori de música

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 194-195.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 389-390.

Contractació de personal

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 426- 427.

Contracte laboral

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 547- 548.

Cursos

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

- D -

Delegat territorial d’Educació

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 190-192.

Desestacionalització

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 158-159.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 432- 433-434.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 560-568.

Desenvolupament rural

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 485-491.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 568-572.
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Destrucció

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 146-147.

Diners

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 549- 550.

Document secret

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 553-555.

Donació

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 156-157.

Dones

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 477-478.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 491-495.

Drets

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 540-541.

Drogues

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 384-386.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 503-506.

- E -

Ecotaxa

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203-204.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 394-395.

Educació (vegeu també Concerts educatius, Ensenyament

secundari, Professorat)

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154-155.

Efecte 2000

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 128-129.

Eivissa

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 61-62.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-80.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 84.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155-156.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg.  176-186.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 482-483.

Empadronament

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 517-529.

Empresa pública

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 549-550.

Empresarial

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 75-77.

Energia eòlica

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 250-251.

Enderrocament

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 240-242.

Ensenyament secundari

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154.

Escola Balear de l’Esport (EBE)

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 383-384.

Escola de vela

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 428- 429.

Escoles

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 437- 439.

Esponjament

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 240-242.

Estat de les autonomies

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 572-577.

Estranger

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 503-506.

Estrés

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 382-383.

ETA

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 506-507.

Excedència

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 201-202.

- F -

Federació Agrícola Ramadera Balear

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 247-248.

Finançament

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162-163.

Formació

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 258-264.

Formació empresarial

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 75-77.

Formentera

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393-394.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 556- 557.

Fornells

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151 i 158-159.

Forns d’incineració

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 190-192.

Funcionaris

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130-131.

Funcionaris interins

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 201-202.

Fundació turística i cultural Illes Balears
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DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198-199.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 245-246.

Fundació tutelar de les Illes Balears

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 140-146.

- G -

Gent gran

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

Golf

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-80.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160-161.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 411-421.

Govern de les Illes Balears

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 155-156.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 157-158.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 553-555 i 558- 559.

- H -

Hospitals

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 77-78.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 264-272.

Hoteleria

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 60.

- I -

Ibatur

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 198.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 426- 427.

Iberia

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

Inca

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 77-78.

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 219-223.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 264-272.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 558-559.

Indonèsia

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 577-581.

Infància

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 540-541.

Informe

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 557-558.

Inspeccions de treball

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 392-393.

Institucions penitenciàries

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 390-391.

Institut

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-125.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 437-439.

Inversions mediambientals

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 394-395.

- J -

Jaciments arqueològics

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

- L -

Lacy Fortuny, Rafael de

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 430-431.

 

Legalització

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 384-386.

Llei de consells insulars

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 58-59.

Llei de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes

Balears

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 223-234.

Llei Helms-Burton

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 214 a 219

Llista d’espera

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 67-68.

Llits assistits

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64-66.

Lloguer

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 484-485.

- M -

Maltractaments

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 491-495.

Manacor

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 219-223.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 382-383.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 483-484.

Maó

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 66.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

Menorca

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 190-192.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 195-196.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 203-204.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 250-251.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 383-384.
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DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

Mesures cautelars

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 91-99.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 99-117.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 386-387.

Mesures tributàries

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 529-540.

DS núm. 16 (21 i 22 de desembre), fascicle 1, pàg. 588-

602.

Migjorn Gran, es

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

Mitjans tècnics

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130-131.

Moratòria

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160-161.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 411-421.

Municipis

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 240.

Museu Puget

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 431-432.

- N -

Nins

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 540-541.

No residents

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 517-529.

- O -

Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 219-223.

Opinió

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 557-558.

Ordenació del territori

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 91-99.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 99-117.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 386-387.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 510-517.

- P -

Pacte

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 553-555.

Pacte d’estabilitat del personal docent

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 248-250.

Pacte del Govern d’esquerres

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 548-549.

Palau de Congressos i Exposicions

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151-152.

Palma

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 483-484.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

Parc de bombers

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 439-440.

Parquet

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 83-84.

Personal

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 431-432.

Personal docent

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 248-250.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 390-391.

Persones majors

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 68-70.

Pitiüses

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 159-161.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 411-421.

Pla de carreteres

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 238-239.

Pla integral

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 68-70.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 258-264.

Pla de residus

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 196-198.

Pla director sectorial d’equipaments comercials

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 134-140.

Places professorat

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 242-243.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 437-439.

Plataforma interins

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 427-428.

Policia autonòmica

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 127-128.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 395-405.

Pollença

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 78-80.

Ports

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 151.

Premi Nobel de la Pau

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 186.

President del Govern de les Illes Balears

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 129-130.
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DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 164-165.

Proagro

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 436-437.

Professorat

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 258-264.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 437-439.

Professors de religió

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 391-392.

Punt d’encontre 

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 171-176.

- Q -

Quota lletera

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 387-388.

- R -

Reactors

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

Recerca i desenvolupament tecnològic

DS núm. 16 (21 i 22 de desembre), fascicle 1, pàg. 586-602

Recinte firal

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 162.

Règim jurídic

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 133-134.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 495-502.

Reglament del Parlament Illes Balears

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 86 a 91.

Rent a car

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 153.

Ronda

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80-81.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 239-240.

Rotonda

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 59-60.

- S -

Sant Antoni de Portmany

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80-81.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 482-483.

Sant Agustí

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-125.

Sant Josep

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 84.

Sant Llorenç

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 123-125.

Sant Tomàs

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 64.

Santa Eulàlia

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 80-81.

Santa Fe

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 393-394.

Secretari del Consell de Govern

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 434-435.

Senat

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 572-577.

Son Reus

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 192-194.

- T -

Targeta gran

DS núm. 4 (21 de setembre), pàg. 63.

Timor oriental

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 146-147.

Torrents

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 81-83.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 85-86.

Trajecte

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 74-75.

Transferències

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 154-155.

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 202-203.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 390-392.

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 556- 557.

Transferències INEM

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 435- 436.

Transport aeri

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 165-171.

DS núm. 9 (2 de novembre), pàg. 251-258.

Transport públic

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 159.

Treballadors fixos

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 547-548.

Túnel de Sóller

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 125-126.
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Turisme (vegeu també Assumptes turístics)

DS núm. 8 (26 d’octubre), pàg. 202-203.

- U -

Urbanisme

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 91-99.

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 99-117.

DS núm. 11 (16 de novembre), pàg. 386-387.

DS núm. 14 (30 de novembre), pàg. 510-517.

- V -

 Via de circumvalAlació

DS núm. 7 (19 d’octubre), pàg. 160.

Vicepresident del Govern

DS núm. 5 (28 de setembre), pàg. 83-84.

Violència

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 146-147.

DS núm. 12 (23 de novembre), pàg. 477-478.

DS núm. 13 (30 de novembre), pàg. 491-495.

Vols

DS núm. 15 (14 de desembre), pàg. 550-551.

- W -

Web oficial

DS núm. 6 (5 d’octubre), pàg. 130-131.



32 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1999 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  1999 33

 



34 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 1999 

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35

