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ÍNDEX

ANY 2000

INTERVINENTS

Diputats 57

Membres del Govern 86

Altres càrrecs 96

DIPUTATS

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions de llei

Votació de la Proposició, RGE núm. 1583/00, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

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)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1736 i  1740.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 2008-2010 i 2012.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2168, 2175-2176,

2178-2179 i 2189-2192.

Projectes de llei

RGE núm. 3021/99, de modificació de la Llei 1/1991, de 30

de gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast

d’algunes àrees d’especial protecció, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 952, 957-959 i 962.

RGE núm. 1827/99, de modificació de la Llei 12/1999, de

23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de

funció pública i econòmiques, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1795-1796, 1798-1799 i 1801-1802.
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RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14

de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, DS

núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2040.

RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12

de desembre), pàg. 2067-2072, 2074-2075, 2077 i  2079-2083.

RGE núm. 4495/00, de diverses mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 49 (19 i 20  de

desembre), pàg. 2115, 2117-2118 i 2120.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 2242/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 1827/00, de modificació de la Llei

12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries

administratives i de funció pública i econòmiques, DS núm. 34

(6 de juny), pàg. 1428 a 1430 i 1433-1434.

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1647-1649 i 1652.

Proposicions de llei

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

ampliació de camps de golf a les Pitiüses, DS núm. 24 (21 de

març), pàg. 1027-1028 i 1031.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

RGE núm. 3819/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, DS núm. 44 (14 de novembre),

pàg. 1915-1917.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de les competències

assumides pels consells insulars, corresponents a l’any 1997,

DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 782-784.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3281/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 805-806.

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1251-1252.

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació amb el

futur desenvolupament de la insularitat, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1292.

RGE núm. 1895/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei

6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial

(DOT), DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1451-1452.

Mocions

RGE núm. 4558/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a organització de les competències en matèria d’ordenació del

territori i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 17 (1 de

febrer), pàg. 759-760 i 762.

 RGE núm. 521/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 898-900.

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1053-1055.

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1325-1327.

RGE núm. 2274/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació al futur

desenvolupament de la insularitat, DS núm. 33 (30 de maig),

pàg. 1371-1372, 1374 i 1376.

RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1933-1934 i 1936.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3697/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’un fons de cooperació municipal, DS núm. 20 (15

de febrer), pàg. 842-846.

RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaracions d’espais naturals protegits, DS núm. 35 (13 de

juny), pàg. 1467-1469 i 1472.

RGE núm. 2700/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de fons europeus, DS núm. 36

(19 de setembre), pàg. 1516-1517 i 1520-1521.

RGE núm. 2904/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma del Senat, DS núm. 36 (19 de

setembre), pàg. 1521 a 1523 i 1526-1528.

RGE núm. 3320/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a impartició de l'ensenyament per a l'obtenció del títol superior

en animació turística, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1561-

1562.

RGE núm. 4477/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla hidrològic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2059-2060.

Compareixences

RGE núm. 1425/00, del Molt Hble. Sr. President del

Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les

acusacions vessades contra l’anterior executiu relatives a un

suposat espionatge polític, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1220-

1221.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, relativa a proposta d'atribució de

competències als consells insulars en matèria d'ordenació del

territori, DS núm. 42 (31 d’octubre), pàg. 1826-1828 i 1830-

1831.

AMER RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2247-2248 i 2251.

Projectes de llei
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RGE núm. 3021/99, de modificació de la Llei 1/1991, de 30

de gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast

d’algunes àrees d’especial protecció, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 959-960.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 891-892.

RGE núm. 324/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 980-982.

RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat dia 26 de març, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1284-

1285.

RGE núm. 3321/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a l'aplicació

de les diferents mesures aprovades per palAliar els efectes de la

sequera als sectors agrari i ramader, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1587-1588.

RGE núm. 3736/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1851-1852.

Mocions

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1052-1053 i 1056-1058.

RGE núm. 1114/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1061-1063 i 1064-

1066.

RGE núm. 2273/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat 26 de març, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1367-1368.

RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1931-1932.

Preguntes

RGE núm. 1418/00, relativa a cultius afectats per la

calabruixada del 26 de març, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1079.

RGE núm. 1636/00, relativa a política informativa adreçada

als pagesos, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1126-1127.

Proposicions no de Llei

RGE núm. 3407/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subvenció extraordinària per a l’adquisició de llavor

certificada, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 770.

RGE núm. 3616/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a consum de llet fresca del dia als establiments i organismes

dependents de l’Administració, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg.

811-812.

RGE núm. 654/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aliments transgènics,  DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1132.

RGE núm. 772/00, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Ecologista, relativa al poble maputxe,  DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1141.

RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista, a

conveni hidrològic, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1454-1455

i 1460.

RGE núm. 2380/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a solAlicitar declaració com a zona

catastròfica del territori de les Illes Balears a causa de la

sequera, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1461-1462.

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol per

esser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de residus

urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1507 i 1509-1510.

RGE núm. 3648/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de les dates de les rebaixes del comerç minorista,

DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1639.

RGE núm. 4477/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla hidrològic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2057-2058 i 2062-2063.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1745-1746 i 1756.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

InterpelAlacions

RGE núm. 4142/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears per fer front a la

sinistralitat laboral, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1906-

1907.

Preguntes

RGE núm. 5534/00, relativa a compra de les finques es

Ortó i es Prat, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2054-2055.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 3692/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qualificació com a servei públic i districte de tarifació

única, a l’empara del previst a la Llei general de

telecomunicacions, del corresponent servei telefònic a les Illes

Balears, DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 779-781.
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RGE núm. 2097/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la Llei orgànica 5/2000,  DS núm. 34 (6

de juny), pàg. 1411-1412 i 1416-1417.

RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1492-1493.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 1780/00, del Grup Parlamentari Popular,

d’investigació sobre possibles irregularitats en l’adquisició pel

Govern de les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es

Verger, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1259-1261.

RGE núm. 2093/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, sobre adquisició de finques i terrenys per

part de l'Administració autonòmica, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1566-1567.

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2176-2177.

Projectes de llei

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1789-1791 i 1793.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1132/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1184-1188.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 859 i 861.

 RGE núm. 4673/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

privatització dels aeroports a les Illes Balears, DS núm. 22 (29

de febrer), pàg. 932.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, relativa a proposta d'atribució de

competències als consells insulars en matèria d'ordenació del

territori, DS núm. 42 (31 d’octubre), pàg. 1828-1829 i 1831-

1832.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCESCA, (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2279-2281.

Projectes de llei

RGE núm. 3719/99, relatiu a l’Institut Balear de la Dona,

DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1142-1144 i 1146.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

RGE núm. 3819/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, DS núm. 44 (14 de novembre),

pàg. 1917-1918.

InterpelAlacions

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació amb el

futur desenvolupament de la insularitat, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1287-1288 i 1293-1294.

Mocions

RGE núm. 2274/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació al futur

desenvolupament de la insularitat, DS núm. 33 (30 de maig),

pàg. 1371-1372, 1374 i 1376.

Preguntes

RGE núm. 3439/00, relativa a audiència a l'Associació de

viudes, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1546.

RGE núm. 3658/00, relativa a audiència a la FEPAE, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1615-1616.

Proposicions no de llei

RGE núm. 772/00, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Ecologista, relativa al poble maputxe,  DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1141.

BUADES I BELTRAN, JOAN (Grup Parlamentari Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1676-1678, 1703-1705,

1734-1735 i 1738.

Projectes de llei

RGE núm. 3021/99, de modificació de la Llei 1/1991, de 30

de gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast

d’algunes àrees d’especial protecció, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 954-955.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1872-1874

i 1882.

Proposicions de llei

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

ampliació de camps de golf a les Pitiüses, DS núm. 24 (21 de

març), pàg. 1024-1026 i 1031.

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 855-857. Votació de
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la Proposició, RGE núm. 1583/00, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1303. Debat dictamen de la Comissió d'Ordenació

Territorial, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2102-2103.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 888-889 i 895.

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1628-1629.

Mocions

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1323-1324.

RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 41 (24 d'octubre),

pàg. 1777-1778.

Preguntes

RGE núm. 634/00, relativa a futur del Consell Balear de

producció agrària ecològica,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

878.

RGE núm. 1081/00, relativa a campanya d’incendis a les

Pitiüses per al 2000, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1012.

RGE núm. 1623/00, relativa a compra de finques públiques

a Eivissa i Formentera, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1123.

RGE núm. 3497/00, relativa a urbanització del Pouet de

Talamanca a Eivissa, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1543.

RGE núm. 3915/00, relativa a constitució i treball de la

comissió de seguiment sobre aliments transgènics, DS núm. 39

(10 d'octubre), pàg. 1622.

RGE núm. 4132/00, relativa a opinió del conseller

d'Indústria sobre autoritzacions de línies elèctriques a les

Pitiüses, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1770.

RGE núm. 4435/00, relativa a projecte de llei sobre parelles

de fet, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1816.

RGE núm. 4552/00, relativa a actuacions del vicepresident

del Govern a la República Popular Xinesa, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1899-1900.

RGE núm. 4818/00, relativa a comercialització de

productes amb l'etiquetat de "biològic" o "ecològic", DS núm.

46 (28 de novembre), pàg. 1970-1971.

RGE núm. 5522/00, relativa a modificació del Pla

energètic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2056-2057.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 530/00, dels Grups Parlamentaris Popular,

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

Ecologista i Mixt, relativa a adhesió a la declaració de Biscaia

sobre el dret al medi ambient, DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

906.

RGE núm. 654/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aliments transgènics,  DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1129-1130

i 1132-1133.

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol per

esser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de residus

urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1507-1508.

RGE núm. 2700/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de fons europeus, DS núm. 36

(19 de setembre), pàg. 1518.

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a l'any

2001 de la colAlaboració amb les Illes Balears en el "Fons de

rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears", DS núm. 45

(21 de novembre), pàg. 1939-1940.

Comunicacions

 RGE núm. 476/00, del Govern de les Illes Balears, sobre

l’estat de l’educació a les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 938-940.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, Debat de presa en consideració,

relativa a proposta d'atribució de competències als consells

insulars en matèria d'ordenació del territori, DS núm. 42 (31

d’octubre), pàg. 1824.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1754.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2140-2141, 2143,

2159-2160, 2162-2163, 2165-2166, 2211-2212, 2215 i 2276-

2279.

Projectes de llei

RGE núm. 3720/99, relatiu a consell social de la Universitat

de les Illes Balears, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 985-986.

RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14

de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, DS

núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2040-2041.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3213/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei

9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes

Balears, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1606-1607.

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1876-1878

i 1883.

Proposicions de llei

Proposició de, RGE núm. 1583/00, dels Grups

Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,

d’Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, de segells postals i altres

efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat

amb la realitat plurilingüe de l’Estat, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1297 i 1302.

InterpelAlacions
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RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1091-1092.

RGE núm. 1896/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d’ordenació i planificació de l’assistència

sanitària a les Illes Balears i de gestió dels hospitals del

Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1398-1399.

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1629-1630.

RGE núm. 3269/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a avaluació del sistema educatiu, DS núm. 42 (31 d’octubre),

pàg. 1820-1821.

RGE núm. 4502/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i problemàtica

laboral al Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 47 (5 de

desembre), pàg. 2030-2031.

Mocions

RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària a les Illes Balears,  DS núm.

28 (18 d’abril), pàg. 1161-1163.

RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 41 (24 d'octubre),

pàg. 1779-1780.

Preguntes

RGE núm. 4866/00, relativa a jornada d'anàlisi sobre salut

mental, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1969-1970.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3809/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auxiliars tècnics educatius als centres ordinaris d’integració,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 850-851.

RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un hospital a l’illa de Formentera, DS núm. 24

(21 de març), pàg. 1018-1019.

RGE núm. 1341/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protocol d’internaments no voluntaris,  DS núm. 28 (18

d’abril), pàg. 1169-1170.

RGE núm. 1342/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a readmissió del personal acomiadat improcedentment, DS

núm. 29 (2 de maig), pàg. 1211-1213.

RGE núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retribucions del personal docent, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1331-1332.

RGE núm. 2097/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la Llei orgànica 5/2000,  DS núm. 34 (6

de juny), pàg. 1414.

RGE núm. 2161/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla de gestió del patrimoni històric de titularitat o gestionat

pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1424-1425.

RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes

Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1481-1482.

RGE núm. 2384/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes o

racistes, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1487-1488.

RGE núm. 2576/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a celebració de l'any 2001 com a Any

Europeu de les Llengües, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg.

1510-1511 i 1515-1516.

RGE núm. 3296/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a millorar l'atenció sanitària a pacients en

llista d'espera, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1548 i 1553.

RGE núm. 3319/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de la Comissió no permanent d'estudi de la

problemàtica del fet immigratori, DS núm. 37 (26 de setembre),

pàg. 1556-1557 i 1559.

RGE núm. 3331/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per palAliar el dèficit de places residencials per a

persones majors assistides a la comarca d'Inca, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1595-1597.

RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la Llei estatal 54/1997, de 27 de

novembre, de la regulació del sector elèctric, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1857-1858.

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a emissió de segells dedicats a ressaltar la declaració de

Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i

Formentera, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1910.

RGE núm. 4480/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, relativa a rebuig al Projecte de llei de

modificació de la Llei Orgànica sobre els drets i les llibertats

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, DS núm.

45 (21 de novembre), pàg. 1947-1948.

Comunicacions

 RGE núm. 476/00, del Govern de les Illes Balears, sobre

l’estat de l’educació a les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 940-941.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1980-1982, 1987-1988,

1993-1995, 2002-2004, 2006-2007 i 2011-2012.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2121-2122, 2124-

2125, 2184-2185, 2187-2188 i 2191.

Projectes de llei

RGE núm. 4962/99, de modificació de la Llei 5/1993, de 15

de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1335-1340.

RGE núm. 4495/00, de diverses mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 49 (19 i 20  de

desembre), pàg. 2115-2116 i 2118-2120.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 2242/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 1827/00, de modificació de la Llei

12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries

administratives i de funció pública i econòmiques, DS núm. 34

(6 de juny), pàg. 1426-1428 i 1432-1433.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.
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Preguntes

RGE núm. 179/00, relativa a remissió d’una carta de

disculpa als opositors del borsí del cos d’auxiliars de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 17 (1 de

febrer ), pàg. 752.

RGE núm. 750/00, relativa a cost total del borsí d’interins,

DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 924.

RGE núm. 965/00, relativa a convocatòria de concursos-

oposicions, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 967.

RGE núm. 971/00, relativa a notificació per part del Jutjat

al Govern balear de l’acte se suspensió del borsí d’interins, DS

núm. 23 (14 de març), pàg. 968-969.

RGE núm. 2081/00, relativa a catalogació de llocs de feina,

DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 1272-1273.

RGE núm. 3734/00, relativa a oposicions a funcionaris de

carrera, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1577.

RGE núm. 3914/00, relativa a manca de resposta del

Govern a les solAlicituds de documentació del Grup Popular,

DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1764.

RGE núm. 4457/00, relativa a coneixement de les despeses

econòmiques de les diferents conselleries, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1810.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1744.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2217-2219, 2221 i

2223-2224.

Projectes de llei

RGE núm. 996/00, del Consell Econòmic i Social de les

Illes Balears, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1953-1957.

Proposicions de llei

RGE núm. 3665/99, relativa a creació del Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears, DS núm. 19 (8 de

febrer), pàg. 815-818.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

InterpelAlacions

RGE núm. 4142/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears per fer front a la

sinistralitat laboral, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1903-

1904 i 1907-1908.

Mocions

RGE núm. 4842/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de lluita contra la sinistralitat  laboral a les Illes Balears,

DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2034-2035 i 2037.

Preguntes

RGE núm. 4711/99, relativa a programació definitiva per

part d’Iberia dels vols interinsulars, DS núm. 17 (1 de febrer ),

pàg. 751.

RGE núm. 1334/00, relativa a mesures per garantir l’aigua

a l’illa de Menorca, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1075-1076.

RGE núm. 1903/00, relativa a incompliment dels convenis

entre l’Ibanat i els propietaris de la costa sud de Ciutadella de

Menorca, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1205-1206.

RGE núm. 1904/00, relativa a incompliment dels convenis

entre l’Ibanat i els propietaris de la costa sud de Ciutadella de

Menorca, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1206-1207.

RGE núm. 1997/00, relativa a inici de les obres d’execució

de la carretera Maó-Fornells, DS núm. 30 (9 de maig), pàg.

1236.

RGE núm. 2038/00, relativa a construcció d’una planta

dessaladora a Menorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 1274.

RGE núm. 2084/00, relativa a ronda sud de Ciutadella, DS

núm. 31 (16 de maig), pàg. 1277.

RGE núm. 2237/00, relativa a obres d’execució del

desviament de la carretera general quan passa pel municipi de

Ferreries, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1315.

RGE núm. 2410/00, relativa a finalitat del concurs d’idees

del port de Ciutadella, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1353-

1354.

RGE núm. 2643/00, relativa a projecte d’energia eòlica que

pensa desenvolupar Gesa a Menorca, DS núm. 35 (13 de juny),

pàg. 1444-1445.

RGE núm. 3903/00, relativa a instalAlació d'una dessaladora

a Menorca, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1618.

RGE núm. 4545/00, relativa a suspensió de la finançació

dels cursos de formació de la Fundació Universitat-Empresa,

DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1845.

RGE núm. 5425/00, relativa a estació depuradora de Cala

Galdana, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2048.

RGE núm. 5426/00, relativa a requisits dels tècnics de grau

mitjà de Gesma, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2018-2019.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3615/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte agroambiental per al manteniment del sistema

tradicional ramader de l’illa de Menorca, DS núm. 18 (1 de

febrer), pàg. 774-776 i 778-779.

Compliment de la Proposició no de llei, aprovada pel Ple de la

Cambra en sessió de dia 01-02-00, DS núm. 42 (31 d'octubre),

pàg. 1832-1833 i 1835-1836.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1743.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2201-2205.

Projectes de llei
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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. 23 (14 de

març), pàg. 996.

RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12

de desembre), pàg. 2068-2092, 2094, 2096 i 2098.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1649-1650 i 1652-1653.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 5536/00, relativa a finques es Ortó i es Prat, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2055-2056.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3693/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a beques per a universitaris de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 812-815.

RGE núm. 3697/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’un fons de cooperació municipal, DS núm. 20 (15

de febrer), pàg. 840-841.

RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaracions d’espais naturals protegits, DS núm. 35 (13 de

juny), pàg. 1470-1471.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2165-2167 i 2192-

2193.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

CASTILLO I FERRER, AINA M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 30 (9 de maig),

pàg. 1234.

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1741.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 2411/00, relativa a convocatòria d’un concurs de

publicitat per a un import de 125 milions, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1347.

RGE núm. 3657/00, relativa a valoració de l'ampliació del

pla contra incendis, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1544.

RGE núm. 3909/00, relativa a mitjans per a l'extinció

d'incendis, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1619-1620.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2097/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la Llei orgànica 5/2000,  DS núm. 34 (6

de juny), pàg. 1415-1416.

RGE núm. 4480/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, relativa a rebuig al Projecte de llei de

modificació de la Llei Orgànica sobre els drets i les llibertats

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, DS núm.

45 (21 de novembre), pàg. 1949-1950.

CEREZO I MIR MARIA, (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressupost generals de la CAIB per al

2001

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2164-2165.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 3728/00, relativa a protocol d'internaments no

voluntaris, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1576-1577.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1341/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protocol d’internaments no voluntaris,  DS núm. 28 (18

d’abril), pàg. 1166-1168 i 1170-1171.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1694-1697 i 1708-1709.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2158, 2222-2224 i

2262-2264.

Projectes de llei

RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14

de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, DS

núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2041-2042.

Esmenes a la totalitat
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RGE núm. 3213/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei

9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes

Balears, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1607-1609.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

RGE núm. 3819/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, DS núm. 44 (14 de novembre),

pàg. 1912-1913.

InterpelAlacions

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació amb el

futur desenvolupament de la insularitat, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1293.

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1630-1631.

Mocions

RGE núm. 2274/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació al futur

desenvolupament de la insularitat, DS núm. 33 (30 de maig),

pàg. 1371-1372, 1374 i 1376.

RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 41 (24 d'octubre),

pàg. 1776-1777 i 1781.

Preguntes

RGE núm. 1419/00, relativa a licitació, compra de terrenys

i construcció de l’hospital d’Inca, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1080-1081.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2161/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla de gestió del patrimoni històric de titularitat o gestionat

pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1425.

RGE núm. 2700/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de fons europeus, DS núm. 36

(19 de setembre), pàg. 1518-1519.

RGE núm. 2904/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma del Senat, DS núm. 36 (19 de

setembre), pàg. 1525-1526.

RGE núm. 3320/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a impartició de l'ensenyament per a l'obtenció del títol superior

en animació turística, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1562-

1563.

RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la Llei estatal 54/1997, de 27 de

novembre, de la regulació del sector elèctric, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1858-1859.

Qüestions d'ordre

Qüestió d’ordre en relació a la InterpelAlació RGE núm.

1896/00, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1383.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1991-1992 i 1995-1997.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2123, 2125 i 2168.

Projectes 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. 23 (14

de març), pàg. 989-991, 993 i 998.

RGE núm. 1827/99, de modificació de la Llei 12/1999, de

23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de

funció pública i econòmiques, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1796-1797, 1799 i 1802-1803.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 2242/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 1827/00, de modificació de la Llei

12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries

administratives i de funció pública i econòmiques, DS núm. 34

(6 de juny), pàg. 1430-1432 i 1434-1435.

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1878-1881

i 1883.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 1888/00, relativa a legalitat de la convocatòria

del borsí d’interins, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1204-1205.

RGE núm. 4453/00, relativa a autorització dels concerts

dels dies 13 i 14 d'octubre, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg.

1814-1815.

RGE núm. 4454/00, relativa a declaracions realitzades pel

batle d'Inca, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1815-1816.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 3906/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització del pressupost públic com a element

negociador per obtenir beneficis partidistes, DS núm. 21 (22 de

febrer), pàg. 901-902 i 904-906.

RGE núm. 1342/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a readmissió del personal acomiadat improcedentment, DS

núm. 29 (2 de maig), pàg. 1213-1215.

RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes

Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1482-1483.
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RGE núm. 3407/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ordenació de l'ús d'aparells de generació elèctrica per part dels

particulars, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1635.

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a l'any

2001 de la colAlaboració amb les Illes Balears en el "Fons de

rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears", DS núm. 45

(21 de novembre), pàg. 1937-1939 i 1944-1945.

Comunicacions Govern

RGE núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels

combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de

l’Estat espanyol, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1359-1361 i

1365.

Debat propostes de resolució, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1402-1405.

DUBÓN I PRETUS, MARIA LLUÏSA, (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2182-2183.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca,  DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 854-855.

Votació de la Proposició, RGE núm. 1583/00, DS núm. 31 (16

de maig),  pàg. 1302.

Debat dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2107.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3615/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte agroambiental per al manteniment del sistema

tradicional ramader de l’illa de Menorca, DS núm. 18 (1 de

febrer), pàg. 776-777 i 779.

ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup

Parlamentari Popular)

InterpelAlacions

 RGE núm. 3281/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 800-802 i 806-808.

Mocions

 RGE núm. 521/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 896-897 i 899-900.

Preguntes

RGE núm. 4554/99, relativa a opinió del president del

Govern sobre la possibilitat d’adopció per part de parelles

homosexuals, DS núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 748.

RGE núm. 4672/99, relativa a model de fundació del banc

de sang i teixits, DS núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 753.

RGE núm. 4700/99, relativa a retirada de la subscripció de

distints mitjans de comunicació escrits als diferents pavellons

de l’Hospital Psiquiàtric, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 756-

757.

RGE núm. 333/00, relativa a Reial Decret de noves formes

de gestió aprovat pel Consell de Ministres,  DS núm. 21 (22 de

febrer), pàg. 877-878.

RGE núm. 396/00, relativa a tallers ocupacionals dins

l’Hospital Psiquiàtric,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 882-

883.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3701/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició de l’Hospital Militar de Palma de Mallorca, DS

núm. 20 (15 de febrer), pàg. 846-848.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2131-2135.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

Compareixences

RGE núm. 1425/00, del Molt Hble. Sr. President del

Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les

acusacions vessades contra l’anterior executiu relatives a un

suposat espionatge polític, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1222-

1223.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1674-1676.

Projectes de llei

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1783-1784.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 316/00, relativa a exclusió de la ciutat d’Eivissa

del mapa d’ajuts europeus a l’Objectiu 2, DS núm. 20 (15 de

febrer), pàg. 829.

Proposicions no de llei

RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un hospital a l’illa de Formentera, DS núm. 24

(21 de març), pàg. 1016-1018.
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FIOL I AMENGUAL, FRANCESC JESÚS (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 24 (21 de març),

pàg. 1007.

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1737-1739.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2205-2207, 2210 i

2213-2214.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

InterpelAlacions

RGE núm. 1896/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d’ordenació i planificació de l’assistència

sanitària a les Illes Balears i de gestió dels hospitals del

Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1395-1396 i 1400-1402.

RGE núm. 4502/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i problemàtica

laboral al Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 47 (5 de

desembre), pàg. 2027-2028 i 2032-2034.

Preguntes

RGE núm. 1784/00, relativa a nomenament del nou gerent

de Gesma,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1152-1153.

RGE núm. 1900/00, relativa a “dinar de ses faves” a

l’Hospital Psiquiàtric, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1202-

1203.

RGE núm. 2078/00, relativa a increment de residus sòlids

urbans a l’illa de Mallorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg.

1270-1271.

RGE núm. 2415/00, relativa a abocament d’aigües fecals a

la platja de Portals Nous, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1349.

RGE núm. 2416/00, relativa a ilAlegalitat de la targeta

ciutadana, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1349-1350.

RGE núm. 2471/00, relativa a presentació per part del

Govern de les Illes Balears dels vehicles PAC mòbil, DS núm.

34 (6 de juny), pàg. 1385.

RGE núm. 2649/00, relativa a cessaments o trasllats de

càrrecs intermedis de Gesma, DS núm. 35 (13 de juny), pàg.

1444.

RGE núm. 3649/00, relativa a actuacions del cap de

Gabinet de la consellera de Sanitat, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1536-1537.

Ajornament pregunta, RGE núm. 3733/00, DS núm. 39 (10

d'octubre), pàg. 1617.

RGE núm. 3733/00, relativa a comissió d'un delicte per part

del Sr. Vallespir, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1763.

RGE núm. 3902/00, relativa a situació de l'expedient

informatiu relatiu a la targeta ciutadana, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1769.

RGE núm. 4463/00, relativa a expedient sancionador relatiu

a la distribució d'aigua no potable a Búger, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1812.

RGE núm. 4782/00, relativa a situació dels cementiris, DS

núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1923-1924.

RGE núm. 4783/00, relativa a acumulació de residus a Son

Reus, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1925-1926.

RGE núm. 4872/00, relativa a campanya per evitar la

retolació comercial en llengua estrangera, DS núm. 46 (28 de

novembre), pàg. 1967-1968.

RGE núm. 4873/00, relativa a expedients iniciats respecte

dels "manteros", DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1971-1972.

RGE núm. 5421/00, relativa a accions per tal de controlar

la legionelAla, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2023-2024.

Proposicions no de llei

RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un hospital a l’illa de Formentera, DS núm. 24

(21 de març), pàg. 1015-1016 i 1020-1021.

RGE núm. 384/00, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a hospital Verge del Toro de Maó, DS núm. 26

(4 d’abril), pàg. 1097-1098.

RGE núm. 2068/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a llistes d’espera a l’hospital Verge del

Toro,  DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1409-1410.

RGE núm. 3296/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a millorar l'atenció sanitària a pacients en

llista d'espera, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1550-1552.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2135-2136, 2138-2139

i  2142.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1861-1863,

1865-1866, 1870-1871 i 1881-1882.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1299.

Mocions

RGE núm. 4818/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació a la desestacionalització

turística, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 763-764 i 766.

Preguntes

RGE núm. 327/00, relativa a criteris de compra de les

finques d’Aubarca i Es Verger, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg.

823.

Repulsa en relació a la pregunta  RGE núm. 328/00, relativa

a pista d’aventures de Menorca, DS núm. 19 (8 de febrer ), pàg.

796.
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RGE núm. 329/00, relativa a adquisició de les finques

d’Aubarca i Es Verger, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 824-

825.

RGE núm. 425/00, relativa a presentació per part de la

Conselleria de Turisme de projectes que es finançaran amb

l’ecotaxa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 831-832.

RGE núm. 569/00, relativa a participació dels sindicats al

Consell Rector de l’Ibatur,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

881.

RGE núm. 570/00, relativa a exclusió de les necessitats

socials de la Llei de diverses mesures tributàries,  DS núm. 21

(22 de febrer), pàg. 883-885.

RGE núm. 844/00, relativa a modificació del Decret

243/1999, de 26 de novembre,  DS núm. 25 (28 de març), pàg.

1047.

RGE núm. 1335/00, relativa a projecte de vial de la UIB,

DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1116-1117.

RGE núm. 1336/00, relativa a millora de les comunicacions

entre Palma i la comarca de Manacor, DS núm. 27 (11 d’abril),

pàg. 1117-1118.

RGE núm. 1998/00, relativa a consens en relació al tema de

l’ecotaxa, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1240-1241.

RGE núm. 2238/00, relativa al director del parc natural de

s’Albufera de Muro, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1315-

1316.

RGE núm. 2473/00, relativa a prohibició de recollida

d’aigua dels avions contra incendis, DS núm. 34 (6 de juny),

pàg. 1391-1392.

RGE núm. 2650/00, relativa a remodelació del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1447.

RGE núm. 3433/00, relativa a oferta turística ilAlegal, DS

núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1503.

RGE núm. 3434/00, relativa a declaracions del conseller de

Turisme en relació als hotelers, DS núm. 36 (19 de setembre),

pàg. 1506.

RGE núm. 3435/00, relativa a acord del Consell de Govern

habilitant els consells insulars per adoptar normes territorials

cautelars, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1545.

Ajornament pregunta RGE núm. 3732/00, DS núm. 39 (10

d'octubre), pàg. 1624.

RGE núm. 3732/00, relativa a tasca de "pont" a realitzar per

part del conseller de Treball, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1764-1765.

RGE núm. 4785/00, relativa a inconstitucionalitat de

l'ecotaxa, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1962-1963.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3330/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d'instalAlacions per a zones turístiques, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1591-1593.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 1780/00, del Grup Parlamentari Popular,

d’investigació sobre possibles irregularitats en l’adquisició pel

Govern de les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es

Verger, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1255-1257 i 1261-1263.

RGE núm. 2093/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, sobre adquisició de finques i terrenys per

part de l'Administració autonòmica, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1567-1570.

AlAlusions

AlAlusions en relació al RGE núm. 1333/00, relativa a preu

de les finques d’Aubarca i es Verger, DS núm. 27 (11 d’abril),

pàg. 1121-1122.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2168-2170, 2173-

2174, 2177-2178, 2180-2181 i 2184.

Projectes de llei

RGE núm. 1827/99, de modificació de la Llei 12/1999, de

23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de

funció pública i econòmiques, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1795, 1798 i 1800-1801.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1299.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 885-887 i 892-894.

RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat dia 26 de març, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1281-

1283 i 1285-1286.

RGE núm. 3321/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a l'aplicació

de les diferents mesures aprovades per palAliar els efectes de la

sequera als sectors agrari i ramader, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1583-1585 i 1588-1590.

RGE núm. 3736/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1847-1849 i 1852-1854.

Mocions

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extracccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),

DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1049-1051 i 1055-1058.

RGE núm. 2273/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat 26 de març, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1366-1367

i 1370.

RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1929-1931 i 1934-1937.

Preguntes

RGE núm. 326/00, relativa a declaracions fetes pel

conseller d’Agricultura en relació a les ajudes, DS núm. 19 (8

de febrer), pàg. 794-795.

RGE núm. 422/00, relativa a finalització de les obres del

tren Inca-Sa Pobla, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 832-833.
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RGE núm. 568/00, relativa a treballs de conservació de la

xarxa hidrològica,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 873-874.

RGE núm. 617/00, relativa a organisme que assumirà el

seguiment de l’Objectiu 5B fins a la seva completa finalització,

DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 882.

RGE núm. 618/00, relativa a organisme que farà el

seguiment de l’Objectiu 2, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 971.

RGE núm. 743/00, relativa a inici de les obres de la rotonda

Búger-Campanet a la carretera Palma-Alcúdia, DS núm. 23 (14

de març), pàg. 975.

RGE núm. 845/00, relativa a traçat del tren Sa Pobla-

Alcúdia, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1083-1084.

En relació a ajornaments de preguntes, DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1122.

RGE núm. 1463/00, relativa a ajuts als pagesos afectats per

la calabruixada, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1124-1126.

RGE núm. 1677/00, relativa a ajudes al sector agrícola

ramader en relació amb la sequera, DS núm. 29 (2 de maig),

pàg. 1195-1197.

RGE núm. 1679/00, relativa a carretera entre Inca i

Alcúdia, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1199.

RGE núm. 1995/00, relativa a actuacions del Molt Hble.

President d ela CAIB per evitar pràctiques perverses de la

gestió pública, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1244-1245.

RGE núm. 2085/00, relativa a compra dels terrenys per

ubicar l’estació del tren de Sa Pobla, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1280.

RGE núm. 2086/00, relativa a finalització de l’estudi sobre

el banc de terres, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1280-1281.

RGE núm. 2087/00, relativa a pràctiques de canvi de

conceptes i import de factures, DS núm. 32 (23 de maig), pàg.

1319.

RGE núm. 2472/00, relativa a decret de mesures especials

per a la gestió dels recursos hídrics, DS núm. 34 (6 de juny),

pàg. 1393-1394.

RGE núm. 2639/00, relativa a dessaladores previstes per a

Palma, Calvià i Andratx, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1448.

RGE núm. 3426/00, relativa a llet fresca del dia, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1498-1499.

RGE núm. 3427/00, relativa a rotonda de la carretera C-

713, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1536.

RGE núm. 3731/00, relativa a instalAlació d'una dessaladora

a la zona nord de Mallorca, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg.

1582-1583.

RGE núm. 3730/00, relativa a compliment dels acords del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg.

1614-1615.

RGE núm. 4883/00, relativa a dessaladora a la zona nord de

Mallorca, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2019-2020.

Proposicions no de Llei

RGE núm. 3407/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subvenció extraordinària per a l’adquisició de llavor

certificada, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 767-770.

 RGE núm. 3616/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a consum de llet fresca del dia als establiments i organismes

dependents de l’Administració, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg.

809-812.

RGE núm. 3697/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’un fons de cooperació municipal, DS núm. 20 (15

de febrer), pàg. 838-839 i 844-846.

RGE núm. 3809/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auxiliars tècnics educatius als centres ordinaris d’integració,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 848-849 i 852-853.

RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista, a

conveni hidrològic, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1455-1459.

RGE núm. 2384/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes o

racistes, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1485-1486 i 1489-

1490.

RGE núm. 2904/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma del Senat, DS núm. 36 (19 de

setembre), pàg. 1523-1524 i 1527.

RGE núm. 3319/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de la Comissió no permanent d'estudi de la

problemàtica del fet immigratori, DS núm. 37 (26 de setembre),

pàg. 1553-1555 i 1558-1559.

RGE núm. 4477/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla hidrològic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2060-2063.

AlAlusions

En relació al debat del Projecte de llei de pressuposts de la

CAIB per al 2001, DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg.

2274-2275.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2212-2213 i 2215-

2217.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1299.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3281/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 806.

RGE núm. 1896/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d’ordenació i planificació de l’assistència

sanitària a les Illes Balears i de gestió dels hospitals del

Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1399-1400.

RGE núm. 4502/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i problemàtica

laboral al Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 47 (5 de

desembre), pàg. 2031-2032.

Mocions

 RGE núm. 521/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 899.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3701/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició de l’Hospital Militar de Palma de Mallorca, DS

núm. 20 (15 de febrer), pàg. 847-848.
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RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un hospital a l’illa de Formentera, DS núm. 24

(21 de març), pàg. 1019-1020.

RGE núm. 384/00, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a hospital Verge del Toro de Maó, DS núm. 26

(4 d’abril), pàg. 1095-1096 i 1098-1099.

RGE núm. 1341/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a protocol d’internaments no voluntaris,  DS núm. 28 (18

d’abril), pàg. 1168-1169.

RGE núm. 2068/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a llistes d’espera a l’hospital Verge del

Toro,  DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1408-1409.

RGE núm. 3296/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a millorar l'atenció sanitària a pacients en

llista d'espera, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1549 i 1553.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1742-1743.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1990.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS

núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2240, 2250 i 2262.

Projectes 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. 23 (14 de

març), pàg. 989 i 995.

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1788-1789.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1132/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1182-1184.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca. Debat de presa en consideració,  DS núm. 20 (15 de

febrer), pàg. 858-859.Votació de la Proposició, RGE núm.

1583/00, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1299. Debat dictamen

de la Comissió d'Ordenació Territorial, DS núm. 48 (12 de

desembre), pàg. 2105-2107.

InterpelAlacions

RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat dia 26 de març, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1284.

RGE núm. 3736/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1851.

RGE núm. 4142/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears per fer front a la

sinistralitat laboral, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1906.

Mocions

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1057-1058.

RGE núm. 4842/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de lluita contra la sinistralitat  laboral a les Illes Balears,

DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2036-2037.

Preguntes

RGE núm. 1101/00, relativa a quines actuacions té pendents

la Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb les reserves

marines del litoral de les Illes Balears, DS núm. 26 (4 d’abril),

pàg. 1082.

Proposicions no de Llei

RGE núm. 3615/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte agroambiental per al manteniment del sistema

tradicional ramader de l’illa de Menorca, DS núm. 18 (1 de

febrer), pàg. 776 i 779.

 RGE núm. 4673/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

privatització dels aeroports a les Illes Balears, DS núm. 22 (29

de febrer), pàg. 931.

RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a condicionament de la xarxa viària de les Illes Balears,  DS

núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1137.

RGE núm. 2068/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a llistes d’espera a l’hospital Verge del

Toro,  DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1406-1407 i 1410-1411.

RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1492.

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol per

esser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de residus

urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1508.

RGE núm. 3330/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d'instalAlacions per a zones turístiques, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1592.

RGE núm. 3407/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ordenació de l'ús d'aparells de generació elèctrica per part dels

particulars, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1635.

Comunicacions Govern

RGE núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels

combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de

l’Estat espanyol, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1358-1359.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 4522/99, del Govern de les Illes Balears, sobre

els sistemes de contractació que segueix i ha seguit l’empresa

pública Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur), DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1067.

RGE núm. 1780/00, del Grup Parlamentari Popular,

d’investigació sobre possibles irregularitats en l’adquisició pel

Govern de les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es

Verger, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1258-1259.
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RGE núm. 2093/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, sobre adquisició de finques i terrenys per

part de l'Administració autonòmica, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1565-1566.

GO NZÁLEZ I O RTEA, JO SÉ M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1712-1717, 1724-1727

i 1738.

Projectes de llei

RGE núm. 3021/99, de modificació de la Llei 1/1991, de 30

de gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast

d’algunes àrees d’especial protecció, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 952-954 i 960-962.

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1099-1101, 1104-1105 i 1108-1109.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1640-1644 i 1650-1651.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

InterpelAlacions

RGE núm. 324/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 976-978 i 982-983.

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1246-1248 i 1253-1254.

Mocions

RGE núm. 1114/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1058-1060 i 1064-

1066.

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1320-1322 i 1328.

 Preguntes

RGE núm. 4703/99, relativa a supressió dels carrils-bici,

DS núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 749.

RGE núm. 4704/99, relativa a supressió dels carrils-bici a

la C-711, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 754-755.

RGE núm. 332/00, relativa a modificació del conveni

subscrit amb el Ministeri de Foment en relació a la modificació

del Pla de carreteres, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 836-837.

RGE núm. 744/00, relativa a desdoblament de la carretera

Palma-Universitat, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 927-928.

RGE núm. 745/00, relativa a criteri de les obres de la

carretera Palma-Universitat, DS núm. 23 (14 de març), pàg.

973-974.

RGE núm. 843/00, relativa a variant sud d’Andratx, DS

núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1078-1079.

RGE núm. 1096/00, relativa a disminució de l’estacionalitat

a Eivissa-Formentera, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1009-

1011.

RGE núm. 1332/00, relativa a valor cadastral de les finques

d’Aubarca i es Verger, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1119.

RGE núm. 1333/00, relativa a preu de les finques

d’Aubarca i es Verger, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1120-

1121.

RGE núm. 1680/00, relativa a refugi de Binifaldó, DS núm.

29 (2 de maig), pàg. 1208-1209.

RGE núm. 2240/00, relativa a expedients sancionadors per

publicitat ilAlegal a les carreteres, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1316-1317.

RGE núm. 2241/00, relativa a tancament de la carretera

d’accés a Sa Pobla, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1317.

RGE núm. 2476/00, relativa a informe sobre la qualitat de

l’aigua de les platges de Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1392-1393.

RGE núm. 3431/00, relativa a llocs d'interès comunitari, DS

núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1501.

RGE núm. 3432/00, relativa a període d'informació pública

en relació als LIC, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1500-

1502.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 530/00, dels Grups Parlamentaris Popular,

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

Ecologista i Mixt, relativa a adhesió a la declaració de Biscaia

sobre el dret al medi ambient, DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

907-908.

RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a condicionament de la xarxa viària de les Illes Balears,  DS

núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1133-1135 i 1137-1139.

RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaracions d’espais naturals protegits, DS núm. 35 (13 de

juny), pàg. 1465-1466 i 1471-1473.

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a l'any

2001 de la colAlaboració amb les Illes Balears en el "Fons de

rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears", DS núm. 45

(21 de novembre), pàg. 1941-1945.

Compareixences

RGE núm. 1425/00, per tal d’informar sobre les acusacions

vessades contra l’anterior executiu relatives a un suposat

espionatge polític, del Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears,  DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1223-1225 i

1227.

Comissions no permanents d’investigació

RGE núm. 4522/99, del Govern de les Illes Balears, sobre

els sistemes de contractació que segueix i ha seguit l’empresa

pública Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur), DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1068-1069.

Qüestions d’ordre
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En relació a la interpelAlació RGE núm. 3812/99.DS núm.

21 (22 de febrer), pàg. 890.

En relació a la votació de la Comunicació del Govern, RGE

núm. 476/00, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 943.

En relació a la pregunta, RGE núm. 1899/00, DS núm. 29

(2 de maig), pàg. 1204.

En relació a la pregunta 2002/00, DS núm. 30 (9 de maig),

pàg. 1234.

En relació a la proposta de creació d’una comissió no

permanent d’investigació, RGE núm. 1780/00, DS núm. 30 (9

de maig), pàg. 1265.

En relació a la moció, RGE núm. 2274/00, DS núm. 33 (30

de maig), pàg. 1346.

En relació al Projecte de llei RGE núm. 282, DS núm. 41

(24 d'octubre), pàg. 1788.

En relació a la Proposició no de llei, RGE núm. 4477/00,

DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2063.

En relació al projecte de llei, RGE núm. 2776/00,

d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2066-2067 i 2100.

En relació al Projecte de llei de Pressuposts generals de la

CAIB per al 2001, RGE núm. 4494/00, DS núm 49 (19 i 20 de

desembre), pàg. 2143-2144.

 

AlAlusions

En relació a la pregunta, RGE núm. 1623/00, relativa a

compra de finques públiques a Eivissa i Formentera, DS núm.

27 (11 d’abril), pàg. 1123.

En relació al Projecte de llei  RGE núm. 2776/00,

d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2100.

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

Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes

RGE núm. 4555/99, relativa a opinió sobre la participació

d’equips de bàsquet de les Illes Balears a la lliga LEB, DS

núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 746-747.

RGE núm. 328/00, relativa a Pista d’Aventures de Menorca,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 825-826.

RGE núm. 421/00, relativa a data d’aprovació de la Junta

Interinsular de patrimoni històric de la inversió de 51 milions

de pessetes per a la restauració de l’esglèsia del Roser a

Ciutadella de Menorca,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 869-

870.

RGE núm. 426/00, relativa a intervenció arqueològica a la

ronda nord de Ciutadella, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 837-

838.

RGE núm. 567/00, relativa a preguntes de cultura general

a l’examen d’auxiliars administratius per al borsí d’interins,

DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 879-880.

RGE núm. 616/00, relativa a exposicions itinerants entre les

illes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm.

23 (14 de març), pàg. 970.

RGE núm. 1331/00, relativa a traspàs de la gestió dels

museus de titularitat estatal als consells insulars, DS núm. 26 (4

d’abril), pàg. 1077-1078.

RGE núm. 1682/00, relativa a promoció de Menorca

mitjançant el III Festival Internacional de cine de Menorca,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1156-1157.

RGE núm. 1999/00, relativa a reconversió de l’Espai

Mallorca en Espai Illes Balears, DS núm. 30 (9 de maig), pàg.

1239-1240.

RGE núm. 2082/00, relativa a pressupost d’intervenció

arqueològica, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1279-1280.

RGE núm. 2479/00, relativa a promoció dels equips balears

de bàsquet en la Lliga LEB, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1391.

RGE núm. 3653/00, relativa a resposta a diverses preguntes

amb solAlicitud de resposta escrita, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1540.

RGE núm. 4543/00, relativa a proves d'interinatge, DS núm.

43 (7 de novembre), pàg. 1844.

RGE núm. 4617/00, relativa a ubicació del nou alberg

juvenil de Menorca, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1894.

RGE núm. 4618/00, relativa a ajudes per al foment del joc

maonès i del joc de la bolla a l'illa de Menorca, DS núm. 44 (14

de novembre), pàg. 1897.

RGE núm. 4619/00, relativa a preguntes no contestades per

part de la Conselleria d'Educació i Cultura, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1897-1898.

RGE núm. 4786/00, relativa a destí de la finca d'Es Torretó

a Menorca, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1963-1964.

RGE núm. 4787/00, relativa a disposició reglamentària que

fixa els criteris de catalogació dels jocs i esports tradicionals,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1924-1925.

RGE núm. 4875/00, relativa a edició i subministrament d'un

llibre sobre patrimoni modernista a les Illes Balears, DS núm.

46 (28 de novembre), pàg. 1968-1969.

RGE núm. 4876/00, relativa a pista d'aventures a Menorca,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1972.

RGE núm. 5423/00, relativa a pista d'aventures de Menorca

per a l'any 2000, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2024-2025.

RGE núm. 5424/00, relativa a edició del llibre sobre el

Modernisme a les Illes Balears, DS núm. 47 (5 de desembre),

pàg. 2025-2026.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2161/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla de gestió del patrimoni històric de titularitat o gestionat

pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1423-1426.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1680-1684, 1705 i 1706.

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup

Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.
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Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2190 i 2193.

Projectes de llei

RGE núm. 3719/99, relatiu a l’Institut Balear de la Dona,

DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1144-1146.

RGE núm. 4962/99, de modificació de la Llei 5/1993, de 15

de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1338-1339 i 1340-1341.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 530/00, dels Grups Parlamentaris Popular,

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

Ecologista i Mixt, relativa a adhesió a la declaració de Biscaia

sobre el dret al medi ambient, DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

907.

RGE núm. 3319/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de la Comissió no permanent d'estudi de la

problemàtica del fet immigratori, DS núm. 37 (26 de setembre),

pàg. 1557-1558.

RGE núm. 3331/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per palAliar el dèficit de places residencials per a

persones majors assistides a la comarca d'Inca, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1597.

RGE núm. 4480/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, relativa a rebuig al Projecte de llei de

modificació de la Llei Orgànica sobre els drets i les llibertats

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, DS núm.

45 (21 de novembre), pàg. 1948-1949.

HUGUET I ROTGER, JOAN, (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2126-2127, 2129-2130

i 2132-2135.

Projectes 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. 23 (14 de

març), pàg. 987-988, 991-992 i 994-999.

RGE núm. 4962/99, de modificació de la Llei 5/1993, de 15

de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1341-1342.

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1783, 1791-1794.

RGE núm. 4495/00, de diverses mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 49 (19 i 20  de

desembre), pàg. 2114.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1132/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1171-1174, 1177-1178 i 1186-1187.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de les competències

assumides pels consells insulars, corresponents a l’any 1997,

DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 781 i 785-789.

Preguntes

RGE núm. 336/00, relativa a Decret de protocol, DS núm.

20 (15 de febrer), pàg. 827-828.

En relació a la Pregunta, RGE núm. 424/00, relativa a

tancament de la central tèrmica de Sant Joan de Déu, DS núm.

20 (15 de febrer), pàg. 833-834.

RGE núm. 718/00, relativa a transferències als consells

insulars, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 922.

RGE núm. 1093/00, relativa a transferència en matèria

d’urbanisme i ordenació del territori al Consell Insular de

Mallorca,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1042.

RGE núm. 1094/00, relativa a federalisme interior a les Illes

Balears,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1044-1045.

RGE núm. 1786/00, relativa a promoció de la panada,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1154.

RGE núm. 1787/00, relativa a altres productes que pensa

promocionar el Govern de les Illes Balears,  DS núm. 28 (18

d’abril), pàg. 1154-1156.

Retirada de la pregunta, RGE núm. 1788/00, relativa a

promoció del cuinat típic d’Eivissa i Formentera,  DS núm. 28

(18 d’abril), pàg. 1156.

RGE núm. 2079/00, relativa a calendari de transferències

als consells insulars, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1277-

1278.

RGE núm. 2080/00, relativa a projecte de llei sobre

finançació definitiva als consells insulars, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1278-1279.

RGE núm. 2409/00, relativa a coordinació de projectes i

polítiques entre el Govern i els consells insulars, DS núm. 33

(30 de maig), pàg. 1354-1355.

RGE núm. 3436/00, relativa a remissió de la nota jurídica

elaborada pel MAP en relació als consells insulars al Consell

Consultiu, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1503-1504.

RGE núm. 4277/00, relativa a condicions mínimes per

considerar un esportista com a esportista d'elit, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1806-1807.

RGE núm. 4281/00, relativa a supressió de la conselleria de

Benestar Social, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1768.

RGE núm. 4537/00, relativa a intervenció del vicepresident

del Govern i del conseller de Treball al darrer debat

d'orientació política general del Govern, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1898-1899.

RGE núm. 4538/00, relativa a cost econòmic de la Llei del

sòl, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1891-1892.

RGE núm. 4879/00, relativa a cost del conveni amb la

Universitat Carlos III, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1966-1967.
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RGE núm. 5431/00, relativa a despesa en concepte de

convenis, informes i assessorament amb la Universitat Carlos

III, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2050.

RGE núm. 5433/00, relativa a pla estratègic per tal

"d'espavilar", DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2050-2051.

RGE núm. 5434/00, relativa a equivocacions del

vicepresident del Govern, Sr. Sampol, DS núm. 48 (12 de

desembre), pàg. 2051-2052.

RGE núm. 5435/00, relativa a recurs d'inconstitucionalitat

del Govern Central, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2052-

2053.

Qüestions d’ordre

En relació a la pregunta RGE núm. 1095/00,  DS núm. 25

(28 de març), pàg. 1047.

 

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2258-2259, 2261 i

2264.

Projectes de llei

RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12

de desembre), pàg. 2066-2071, 2073-2082, 2084, 2091-2095

i 2097-2100.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca.

Debat de presa en consideració,  DS núm. 20 (15 de febrer),

pàg. 860-862.

Votació de la Proposició, RGE núm. 1583/00, DS núm. 31 (16

de maig),  pàg. 1300.

Debat dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2101-2102 i 2107-2108.

InterpelAlacions

RGE núm. 1895/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei

6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial

(DOT), DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1449-1450 i 1453.

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1625-1626 i 1631-1632.

Mocions

RGE núm. 4558/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a organització de les competències en matèria d’ordenació del

territori i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 17 (1 de

febrer), pàg. 757-759 i 761-763.

RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 41 (24 d'octubre),

pàg. 1774-1776 i 1780-1781.

Preguntes

RGE núm. 1905/00, relativa a Pla director sectorial de

telecomunicacions, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1200-1201.

RGE núm. 1906/00, relativa a Pla director sectorial de

transports, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1200.

RGE núm. 1907/00, relativa a construcció d’habitatges

familiars en sòl rústic, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1207-

1208.

RGE núm. 2000/00, relativa a cost econòmic de l’aplicació

de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 30 (9 de

maig), pàg. 1235.

RGE núm. 2001/00, relativa a indicadors de sostenibilitat

i aplicació de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.

30 (9 de maig), pàg. 1235-1236.

RGE núm. 2090/00, relativa a modificació de l’article 25 de

la Llei 6/97, de sòl rústic de les Illes Balears, DS núm. 31 (16

de maig), pàg. 1275.

RGE núm. 2232/00, relativa a redacció del Pla director

sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 32 (23 de

maig), pàg. 1313.

RGE núm. 2406/00, relativa a actuacions demostratives de

reconversió territorial, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1383.

RGE núm. 2408/00, relativa a conveni com a element per

substituir el desenvolupament reglamentari d’una llei, DS núm.

34 (6 de juny), pàg. 1384-1385.

RGE núm. 3650/00, relativa a rescissió de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1537-1538.

RGE núm. 3651/00, relativa a trasllat al Consell Consultiu

de l'expedient de rescissió del contracte d'ampliació del port de

Ciutadella, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1538-1539.

RGE núm. 3910/00, relativa a Pla director sectorial de

camps de golf, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1624.

RGE núm. 3911/00, relativa a moratòria de construcció de

camps de golf, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1772.

RGE núm. 4279/00, relativa a execució d'una rotonda al

creuer de la carretera de Maó-Ciutadella amb l'accés a

l'aeroport, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1773.

RGE núm. 4461/00, relativa a ajudes i subvencions als

pagesos, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1813-1814.

RGE núm. 4462/00, relativa a adquisició de dues casernes

al municipi d'es Castell, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg.

1843.

RGE núm. 4542/00, relativa a unitats mínimes de cultiu, DS

núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1892.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol per

esser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de residus

urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1509.

RGE núm. 2700/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a gestió de fons europeus, DS núm. 36

(19 de setembre), pàg. 1519-1520.

RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la Llei estatal 54/1997, de 27 de

novembre, de la regulació del sector elèctric, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1859-1860.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, Debat de presa en consideració,

relativa a proposta d'atribució de competències als consells
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insulars en matèria d'ordenació del territori, DS núm. 42 (31

d’octubre), pàg. 1829-1830 i 1832.

Qüestions

En relació al debat del Dictamen de la Comissió

d'Ordenació Territorial al Projecte de llei RGE núm. 2776/00,

d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2065.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2152-2153, 2156-2158

i 2161-2162.

Projectes de llei

RGE núm. 4583/00, de creació del Servei Balear

d’Ocupació, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1436-1437.

RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14

de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, DS

núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2038-2039 i 2042.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3213/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei

9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes

Balears, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1599-1601, 1604-1605

i 1608-1609.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

InterpelAlacions

RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1085-1087 i 1092-1093.

RGE núm. 3269/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a avaluació del sistema educatiu, DS núm. 42 (31 d’octubre),

pàg. 1817-1818 i 1821-1822.

Mocions

RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària a les Illes Balears,  DS núm.

28 (18 d’abril), pàg. 1160-1161 i 1165-1166.

Preguntes

RGE núm. 712/00, relativa a autorització per a la creació de

la universitat europea, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 925-

926.

RGE núm. 715/00, relativa a projecte de llei reguladora de

la compareixença de càrrecs públics de rellevància, DS núm. 22

(29 de febrer), pàg. 926-927.

RGE núm. 1427/00, relativa a guardonats a la darrera

convocatòria dels premis Ramon Llull, DS núm. 26 (4 d’abril),

pàg. 1076-1077.

RGE núm. 2010/00, relativa a correcció dels texts en

castellà a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 31

(16 de maig), pàg. 1273-1274.

RGE núm. 2412/00, relativa a respostes del Govern a

preguntes i solAlicituds de documentació, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1350-1351.

RGE núm. 2474/00, relativa a cessament del director del

Centre d’Investigacions Tecnològiques de Turisme de les Illes

Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1387.

RGE núm. 3428/00, relativa a modificació de les bases de

la concessió d'ajudes per a la realització d'estudis universitaris,

DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1500.

RGE núm. 3429/00, relativa a reducció de professors

interins, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1505.

RGE núm. 3655/00, relativa a declaracions del director

general d'Economia en relació a la finançació de les

transferències d'educació, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg.

1547.

RGE núm. 3727/00, relativa a justificació de la despesa de

quasi 500 milions corresponents a 131 professors amb destí a

la conselleria en comissió de serveis, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1581-1582.

RGE núm. 4276/00, relativa a comissions de servei de

professors sense docència, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg.

1808-1809.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1342/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a readmissió del personal acomiadat improcedentment, DS

núm. 29 (2 de maig), pàg. 1209-1211 i 1215-1216.

RGE núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retribucions del personal docent, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1329-1330 i 1334-1335.

RGE núm. 3320/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a impartició de l'ensenyament per a l'obtenció del títol superior

en animació turística, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1560-

1561 i 1563-1564.

Comunicacions

 RGE núm. 476/00, del Govern de les Illes Balears, sobre

l’estat de l’educació a les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 943-945 i 947-952.

JUAN I CARDONA, JOSEP JUAN (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 24 (21 de març),

pàg. 1007.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2230-2231, 2233-2234

i 2237-2241.

Preguntes

RGE núm. 2239/00, relativa a assistència del Govern a la

Fira de Campos, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1310-1311.

RGE núm. 2640/00, relativa a mesures de suport per als

fruits secs, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1443.

RGE núm. 3722/00, relativa a augment de la venda

d'ametlles, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1574-1575.
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RGE núm. 3907/00, relativa a informació sobre la política

agrària comunitària, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1618-

1619.

RGE núm. 4628/00, relativa a cost de les indemnitzacions

produïdes per l'aplicació de la norma territorial cautelar

aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm.

44 (14 de novembre), pàg. 1896.

RGE núm. 4784/00, relativa a mesures per garantir el

subministrament elèctric a Eivissa, DS núm. 45 (21 de

novembre), pàg. 1922-1923.

Proposicions no de llei

RGE núm. 654/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

aliments transgènics,  DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1131-1132.

RGE núm. 2380/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a solAlicitar declaració com a zona

catastròfica del territori de les Illes Balears a causa de la

sequera, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1462-1464.

Comunicacions Govern

RGE núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels

combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de

l’Estat espanyol, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1361-1363 i

1365-1366.

Debat propostes de resolució, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1403-1406.

LLAMAS MÁRQUEZ, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 40 (17, 18 i 19

d'octubre), pàg. 1658.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2198-2204.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes

 RGE núm. 339/00, relativa a traçat definitiu de la carretera

PM-810 al seu pas per Santa Eulàlia, DS núm. 19 (8 de febrer),

pàg. 799.

 RGE núm. 1085/00, relativa a expedient d’adjudicació de

Ca Na Costa,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1041.

RGE núm. 1086/00, relativa a expedient d’adjudicació del

camí de Sa Pujada a Formentera, DS núm. 24 (21 de març),

pàg. 1007-1008.

RGE núm. 1087/00, relativa a encomana de gestió al

Consell Insular d’Eivissa i Formentera,  DS núm. 25 (28 de

març), pàg. 1043.

RGE núm. 1089/00, relativa a subministrament de gas

natural a Eivissa,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1048.

RGE núm. 1785/00, relativa a gas natural a Eivissa,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1158-1159.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes

RGE núm. 337/00, relativa a centre de salut de Santa

Eulàlia, DS núm. 19 (8 de febrer ), pàg. 796-797.

 RGE núm. 338/00, relativa a ampliació del tram de

carretera des del creuer de Mariland a la parròquia del Pilar,

carretera PM-820, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg. 800.

MARÍ I M ARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2215-2216.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes

RGE núm. 717/00, relativa a criteris de delimitació de Cala

d’Hort d’Eivissa, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 920-921.

RGE núm. 3654/00, relativa a tramitació del PORN de la

zona de Cala d'Hort, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1541.

RGE núm. 3729/00, relativa a planificació de l'assistència

sanitària de Formentera, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1580.

RGE núm. 4620/00, relativa a retard per part del Govern de

l'aprovació dels PORN, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg.

1895.

RGE núm. 4877/00, relativa a transferències en matèria de

benestar social, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1965-1966.

RGE núm. 5422/00, relativa a plantilla que es quedarà la

Conselleria de Benestar Social un cop transferit l'IBAS, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2049.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a emissió de segells dedicats a ressaltar la declaració de

Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i

Formentera, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1911.

MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2151-2152.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes
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 RGE núm. 385/00, relativa a institut de Sant Agustí a

Eivissa, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg. 798.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1736.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2141-2143.

Projectes de llei

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1107-1108.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Mocions

RGE núm. 4818/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació a la desestacionalització

turística, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 765-766.

Preguntes

 RGE núm. 386/00, relativa a rotonda de la carretera Sant

Antoni-Sant Josep, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg. 799.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3330/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d'instalAlacions per a zones turístiques, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1592-1593.

Comissions no permanents d’investigació

RGE núm. 4522/99, del Govern de les Illes Balears, sobre

els sistemes de contractació que segueix i ha seguit l’empresa

pública Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur), DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1067-1068.

MARÍ I TUR , JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1751-1753 i 1757.

Projectes de llei

RGE núm. 3720/99, relatiu a consell social de la Universitat

de les Illes Balears,  DS núm. 23 (14 de març), pàg. 984-985.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1298-1299 i 1300.

Preguntes

RGE núm. 4709/99, relativa a nova política del Govern

respecte de l’institut d’Estudis Baleàrics, DS núm. 17 (1 de

febrer ), pàg. 750.

RGE núm. 420/00, relativa a comissió d’estudi amb

l’objectiu d’avaluar l’ensenyament en llengua catalana,  DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 868.

RGE núm. 574/00, relativa a ajudes a associacions i entitats

culturals de Menorca i d’Eivissa-Formentera,  DS núm. 21 (22

de febrer), pàg. 875-876.

RGE núm. 1090/00, relativa a premis Ramon Llull,  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1045-1046.

RGE núm. 1091/00, relativa a Museu de Formentera, DS

núm. 24 (21 de març), pàg. 1008-1009.

RGE núm. 1092/00, relativa a promoció d’”Eivissa,

patrimoni de la Humanitat”, DS núm. 24 (21 de març), pàg.

1013-1014.

RGE núm. 1426/00, relativa a exposició titulada “Passeig

per la nostra història”, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1118.

RGE núm. 1996/00, relativa a programa pilot contra la

conflictivitat juvenil, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1238.

RGE núm. 2478/00, relativa a distribució dels 138 milions

de pessetes per a la rehabilitació de la cova d’Es Culleram, DS

núm. 34 (6 de juny), pàg. 1389.

RGE núm. 2648/00, relativa a obres dels instituts a l’illa

d’Eivissa, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1446.

RGE núm. 3723/00, relativa a instituts d'ensenyament

secundari a Eivissa i Formentera, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1575-1576.

RGE núm. 3724/00, relativa a destrucció d'una part d'un

jaciment a Santa Eulàlia del Riu, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1578.

RGE núm. 3904/00, relativa a situació administrativa del

futur museu de Formentera, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg.

1623.

RGE núm. 3905/00, relativa a Museu Puget a Eivissa, DS

núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1808.

RGE núm. 4280/00, relativa a obres de restauració del camí

de sa Pujada a Formentera, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1773-1774.

RGE núm. 4621/00, relativa a Festival de teatre de Tàrrega,

DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1900-1901.

RGE núm. 4622/00, relativa a inici de les obres de l'Institut

de Sant Agustí, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1902.

RGE núm. 4788/00, relativa a ubicació de l'alberg juvenil

d'Eivissa, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1926-1927.

RGE núm. 4789/00, relativa a ubicació de l'alberg juvenil

de Formentera, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1927-1928.

RGE núm. 4884/00, relativa a despeses de l'exposició a

l'Havana, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2020-2021.

RGE núm. 4885/00, relativa a biennal a l'Havana, DS núm.

47 (5 de desembre), pàg. 2021-2022.

RGE núm. 5542/00, relativa a Museu de Formentera, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2053-2054.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3693/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a beques per a universitaris de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 814-815.

RGE núm. 2576/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a celebració de l'any 2001 com a Any

Europeu de les Llengües, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg.

1514-1515.

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a emissió de segells dedicats a ressaltar la declaració de

Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i



78 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2000/Fascicle 2

 

Formentera, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1908-1909 i

1911.

MORALES I GÓMEZ, MAXIMILIÀ, (Grup Parlamentari

Mixt)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

MUNAR I RIUTORT, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1678-1680 i 1705.

Projectes de llei

RGE núm. 282/00, de consells insulars,  DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1784-1785.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1735.

Projectes de llei

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1105-1106.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1645-1646 i 1651.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de les competències

assumides pels consells insulars, corresponents a l’any 1997,

DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 786.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca.

Debat de presa en consideració,  DS núm. 20 (15 de febrer),

pàg. 857.

 RGE núm. 4673/99, del Grup parlamentari Mixt, relativa a

privatització dels aeroports a les Illes Balears, DS núm. 22 (29

de febrer), pàg. 929-931 i 933.

RGE núm. 530/00, dels Grups Parlamentaris Popular,

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

Ecologista i Mixt, relativa a adhesió a la declaració de Biscaia

sobre el dret al medi ambient, DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

906-907.

Proposició de, RGE núm. 1583/00, dels Grups

Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,

d’Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, de segells postals i altres

efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat

amb la realitat plurilingüe de l’Estat, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1296 i 1300.

RGE núm. 3819/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea.

Debat de presa en consideració, DS núm. 44 (14 de novembre),

pàg. 1914.

InterpelAlacions

RGE núm. 324/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 980.

RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1089-1090.

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1249-1250.

RGE núm. 1895/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei

6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial

(DOT), DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1451.

Mocions

RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària a les Illes Balears,  DS núm.

28 (18 d’abril), pàg. 1163-1164.

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1324-1325.

RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1932.

Proposicions no de llei

RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a condicionament de la xarxa viària de les Illes Balears,  DS

núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1136-1137.

RGE núm. 2097/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la Llei orgànica 5/2000,  DS núm. 34 (6

de juny), pàg. 1412-1413.

RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaracions d’espais naturals protegits, DS núm. 35 (13 de

juny), pàg. 1469-1470 i 1473.

RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes

Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1478-1480 i 1485.

RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1490-1491 i

1494.

RGE núm. 3331/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per palAliar el dèficit de places residencials per a

persones majors assistides a la comarca d'Inca, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1594-1595.
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RGE núm. 3407/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ordenació de l'ús d'aparells de generació elèctrica per part dels

particulars, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1633-1634 i 1636-

1637.

RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la Llei estatal 54/1997, de 27 de

novembre, de la regulació del sector elèctric, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1856-1857 i 1860.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, Debat de presa en consideració,

relativa a proposta d'atribució de competències als consells

insulars en matèria d'ordenació del territori, DS núm. 42 (31

d’octubre), pàg. 1824-1825.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2241-2242, 2244-2245

i 2248-2252.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1300.

Preguntes

RGE núm. 4702/99, relativa a finalització del treball que

realitzava el Govern respecte del preu de carburants, DS núm.

17 (1 de febrer ), pàg. 748-749.

RGE núm. 4705/99, relativa a contracte de la Sra. Isabel

Fluxà a Fires i Congressos, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 755-

756.

RGE núm. 4706/99, relativa a feina que realitzava la Sra.

Isabel Fluxà, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 834-835.

RGE núm. 4707/99, relativa a criteris del contracte de Fires

i Congressos amb diferents persones, DS núm. 20 (15 de

febrer), pàg. 835-836.

RGE núm. 714/00, relativa a quantia en concepte de

préstecs formalitzada per Fires i Congressos, SA., DS núm. 23

(14 de març), pàg. 973.

RGE núm. 846/00, relativa a resultat econòmic de Fires i

Congressos, SA, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1084.

RGE núm. 1338/00, relativa a parc natural de la Serra de

Tramuntana, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1122 i DS núm. 28

(18 d’abril), pàg. 1150-1151.

RGE núm. 1339/00, relativa a fires que pensa dur a terme

Fires i Congressos, SA, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1127.

RGE núm. 1340/00, relativa a fires realitzades per Fires i

Congressos, SA, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1128.

RGE núm. 1908/00, relativa a disculpes per part de Fires i

Congressos, SA, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1242.

RGE núm. 1909/00, relativa a realització de fires per part

de Fires i Congressos, SA, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1243-

1244.

RGE núm. 2088/00, relativa a responsable de premsa i

publicitat de Fires i Congressos, SA, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1318.

RGE núm. 2089/00, relativa a acomiadament de becaris, DS

núm. 32 (23 de maig), pàg. 1320.

RGE núm. 2405/00, relativa a memòria realitzada pel Sr.

Bartomeu Vicens, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1355-1356.

RGE núm. 2407/00, relativa a infraestructura de la

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, DS núm. 34 (6 de

juny), pàg. 1394-1395.

RGE núm. 2647/00, relativa a confidencialitat del borsí de

Fires i Congressos, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1448.

RGE núm. 3652/00, relativa a redacció d'un projecte de llei

de comerç, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1539.

RGE núm. 3725/00, relativa a auditories per investigar la

gestió de les empreses públiques, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1579.

RGE núm. 3726/00, relativa a confecció del cens electoral

de l'article 7 de l'Ordre de la consellera de Benestar Social de

17 de març del 2000, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1581.

RGE núm. 3906/00, relativa a ampliació de capital a Fires

i Congressos SA, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1771.

RGE núm. 4458/00, relativa a inauguració del PAC

construït a s'Arenal, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1811.

RGE núm. 4459/00, relativa a construcció del centre de dia

de Llucmajor, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1813.

RGE núm. 4460/00, relativa a subvenció a Fires i

Congressos per a la Fira Tecnoturística, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1842.

RGE núm. 4544/00, relativa a finalització de les obres a

l'escola pública Jaume III de Llucmajor, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1846-1847.

RGE núm. 4546/00, relativa a millora de les obres de la

carretera de Llucmajor, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg.

1893.

RGE núm. 4790/00, relativa a programa de caça, control i

aprofitament de cabres assilvestrades, DS núm. 45 (21 de

novembre), pàg. 1928-1929.

RGE núm. 4795/00, relativa a expedients sancionadors, DS

núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1973.

RGE núm. 5427/00, relativa a venda de solars al polígon

industrial de Llucmajor, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg.

2026.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3648/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de les dates de les rebaixes del comerç minorista,

DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1637-1640.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 571/00, relativa a subvenció d’esportistes al

Rally Dakar-El Caire,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 870-

871.

RGE núm. 572/00, relativa a criteris de subvenció als

participants balears al Rally Dakar-El Caire,  DS núm. 21 (22

de febrer), pàg. 871-872.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.
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Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2150-2151.

Proposicions de llei

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

ampliació de camps de golf a les Pitiüses, DS núm. 24 (21 de

març), pàg. 1022-1024 i 1030.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

Preguntes

RGE núm. 418/00, relativa a obres de l’Escola d’Hoteleria

d’Eivissa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 829-830.

RGE núm. 419/00, relativa a cursos a l’Escola d’Hoteleria

d’Eivissa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 830.

RGE núm. 615/00, relativa a finalització de les obres del

canvi de sentit de la carretera Eivissa- Sant Antoni,  DS núm.

21 (22 de febrer), pàg. 877.

RGE núm. 746/00, relativa a inici de les obres de la ronda

nord de Sant Antoni, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 928-929.

RGE núm. 4278/00, relativa a dessaladora a Santa Eulàlia

del Riu, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1766.

RGE núm. 4874/00, relativa a obres del port de Sant Antoni

de Portmany, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1964-1965.

PASTOR I CABRER ANTONI, (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2265-2267, 2270-

2271, 2274 i 2278.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Preguntes

RGE núm. 1681/00, relativa a instalAlació de barreres al pas

a nivell del Camí de Son Corcó,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg.

1153-1154.

RGE núm. 4871/00, relativa a desvinculació del Sr.

Ballester de l'Escola Superior de Vela, DS núm. 48 (12 de

desembre), pàg. 2047.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes

Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1483-1485.

PIÑA I SÁIZ, FERNANDO, (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00,  votació de la Proposició, DS  núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Preguntes

RGE núm. 1678/00, relativa a control de qualitat dels texts

normatius,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1151-1152.

RGE núm. 2413/00, relativa a dèficit democràtic dels

membres del Grup Parlamentari Popular, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1348.

RGE núm. 3908/00, relativa a control de qualitat dels texts

normatius, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1616-1617.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 3692/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a qualificació com a servei públic i districte de tarifació

única, a l’empara del previst a la Llei general de

telecomunicacions, del corresponent servei telefònic a les Illes

Balears, DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 780.

 RGE núm. 4673/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

privatització dels aeroports a les Illes Balears, DS núm. 22 (29

de febrer), pàg. 932-933.

RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1493-1494.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1755-1756.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 2010-2011 i 2013.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS

núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2160-2161, 2163, 2166-

2167 i 2225.

Projectes de llei

RGE núm. 3720/99, relatiu a consell social de la Universitat

de les Illes Balears, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 986.

RGE núm. 4495/00, de diverses mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 49 (19 i 20  de

desembre), pàg. 2118.

Proposicions de llei

Proposició de, RGE núm. 1583/00, dels Grups

Parlamentaris Popular, Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,

d’Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, de segells postals i altres

efectes postals emesos i posats en circulació de conformitat

amb la realitat plurilingüe de l’Estat, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1297-1298 i 1301.

InterpelAlacions

RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1092.

RGE núm. 3269/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a avaluació del sistema educatiu, DS núm. 42 (31 d’octubre),

pàg. 1821.

Mocions

RGE núm. 1676/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària a les Illes Balears,  DS núm.

28 (18 d’abril), pàg. 1164-1165.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 3809/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auxiliars tècnics educatius als centres ordinaris d’integració,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 851-852.

RGE núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retribucions del personal docent, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1333-1334.

RGE núm. 2384/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes o

racistes, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1488-1489.

RGE núm. 2576/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a celebració de l'any 2001 com a Any

Europeu de les Llengües, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg.

1513-1514.

Comunicacions

 RGE núm. 476/00, del Govern de les Illes Balears, sobre

l’estat de l’educació a les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 942-943, 947, 949 i 951.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Ecologista)

Projectes de llei

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1785-1788.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1132/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1180-1182.

RGE núm. 3213/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei

9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes

Balears, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1609-1610.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de les competències

assumides pels consells insulars, corresponents a l’any 1997,

DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 781-782.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca

Debat de presa en consideració,  DS núm. 20 (15 de febrer),

pàg. 853-854.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Debat dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2103-2105 i 2108-2109.

RGE núm. 3819/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea.

 Debat de presa en consideració, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1914-1915.

InterpelAlacions

RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1090-1091.

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació amb el

futur desenvolupament de la insularitat, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1290-1291.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3697/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació d’un fons de cooperació municipal, DS núm. 20 (15

de febrer), pàg. 841-842.

RGE núm. 3809/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auxiliars tècnics educatius als centres ordinaris d’integració,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 849-850.

RGE núm. 384/00, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a hospital Verge del Toro de Maó, DS núm. 26

(4 d’abril), pàg. 1096-1097.

RGE núm. 772/00, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Ecologista, relativa al poble maputxe,  DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1139-1141.

RGE núm. 2030/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a retribucions del personal docent, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1330-1331.

RGE núm. 2068/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a llistes d’espera a l’hospital Verge del

Toro,  DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1407-1408.

RGE núm. 2206/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

competicions internacionals de seleccions esportives de les Illes

Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1480-1481.

RGE núm. 2384/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes o

racistes, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1486-1487.

RGE núm. 2576/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a celebració de l'any 2001 com a Any

Europeu de les Llengües, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg.

1512-1513 i 1515-1516.

RGE núm. 2904/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma del Senat, DS núm. 36 (19 de

setembre), pàg. 1524-1525.

RGE núm. 4480/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, relativa a rebuig al Projecte de llei de

modificació de la Llei Orgànica sobre els drets i les llibertats

dels estrangers a Espanya i la seva integració social, DS núm.

45 (21 de novembre), pàg. 1945-1947 i 1950-1951.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1735, 1739-1740 i 1753.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1989-1990.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS

núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2182, 2225 i 2280-2281.

Projectes de llei

RGE núm. 3021/99, de modificació de la Llei 1/1991, de 30

de gener, d’espais naturals, per la qual s’amplia l’abast

d’algunes àrees d’especial protecció, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 956-957.
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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. 23 (14

de març), pàg. 988-989.

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1106-1107.

RGE núm. 996/00, del Consell Econòmic i Social de les

Illes Balears, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1953-1957.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1646-1647.

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1874-1876.

Proposicions de llei

RGE núm. 3631/99, reguladora del Camí de Cavalls de

Menorca

Debat de presa en consideració,  DS núm. 20 (15 de febrer),

pàg. 857-858.

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

ampliació de camps de golf a les Pitiüses, DS núm. 24 (21 de

març), pàg. 1026-1027.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

InterpelAlacions

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1250-1251.

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1629.

Mocions

 RGE núm. 521/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 897-898.

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1053.

RGE núm. 1114/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1063.

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1322-1323.

RGE núm. 4248/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 41 (24 d'octubre),

pàg. 1778-1779.

RGE núm. 4683/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1932.

RGE núm. 4842/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla de lluita contra la sinistralitat  laboral a les Illes Balears,

DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2035-2036.

Preguntes

RGE núm. 1060/00, relativa a serveis d’inspecció a les

Pitiüses, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1011-1012.

RGE núm. 1079/00, relativa a confraries de pescadors

peninsulars,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1046.

RGE núm. 1080/00, relativa a pla integral per a la

integració de l’ètnia gitana, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1082.

RGE núm. 1757/00, relativa a estabilitat del professorat a

les Pitiüses,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1159.

RGE núm. 2252/00, relativa a informe sobre parelles de fet,

DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1352-1353.

RGE núm. 5418/00, relativa a funcionament de l'SMAC a

Eivissa, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2022-2023.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3693/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a beques per a universitaris de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 813.

  RGE núm. 4673/99, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

privatització dels aeroports a les Illes Balears, DS núm. 22 (29

de febrer), pàg. 931.

RGE núm. 250/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció d’un hospital a l’illa de Formentera, DS núm. 24

(21 de març), pàg. 1018.

RGE núm. 530/00, dels Grups Parlamentaris Popular,

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

Ecologista i Mixt, relativa a adhesió a la declaració de Biscaia

sobre el dret al medi ambient, DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

907.

RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a condicionament de la xarxa viària de les Illes Balears,  DS

núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1137.

RGE núm. 1342/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a readmissió del personal acomiadat improcedentment, DS

núm. 29 (2 de maig), pàg. 1211.

RGE núm. 2097/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aplicació de la Llei orgànica 5/2000,  DS núm. 34 (6

de juny), pàg. 1413-1414.

RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a conveni hidrològic, DS núm. 35 (13 de juny), pàg.

1455.

RGE núm. 2203/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaracions d’espais naturals protegits, DS núm. 35 (13 de

juny), pàg. 1466-1467.

RGE núm. 2208/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

mesures per evitar la sobrecontractació en els vols que afecten

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1491-1492.

RGE núm. 2380/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a solAlicitar declaració com a zona

catastròfica del territori de les Illes Balears a causa de la

sequera, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1461.

RGE núm. 2559/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projectes presentats al Govern de l'Estat espanyol per

esser subvencionats amb fons de cohesió: tractament de residus



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2000/Fascicle 2 83

 

urbans i depuració i aprofitament d'aigües residuals, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1508.

RGE núm. 3319/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a creació de la Comissió no permanent d'estudi de la

problemàtica del fet immigratori, DS núm. 37 (26 de setembre),

pàg. 1555-15563-1555 i 1558-1559.

RGE núm. 3407/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ordenació de l'ús d'aparells de generació elèctrica per part dels

particulars, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1634.

RGE núm. 3408/00, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la Llei estatal 54/1997, de 27 de

novembre, de la regulació del sector elèctric, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1857.

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a emissió de segells dedicats a ressaltar la declaració de

Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i

Formentera, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1909-1910.

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a l'any

2001 de la colAlaboració amb les Illes Balears en el "Fons de

rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears", DS núm. 45

(21 de novembre), pàg. 1940-1941.

RGE núm. 4477/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla hidrològic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg.

2059.

Comunicacions Govern

RGE núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels

combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de

l’Estat espanyol, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1358.

Compareixences

RGE núm. 1425/00, per tal d’informar sobre les acusacions

vessades contra l’anterior executiu relatives a un suposat

espionatge polític, del Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears,  DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1219-1220.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, Debat de presa en consideració,

relativa a proposta d'atribució de competències als consells

insulars en matèria d'ordenació del territori, DS núm. 42 (31

d’octubre), pàg. 1826.

Propostes de creació de comissions no permanents

RGE núm. 1780/00, del Grup Parlamentari Popular,

d’investigació sobre possibles irregularitats en l’adquisició pel

Govern de les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es

Verger, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1257-1258.

RGE núm. 2093/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, sobre adquisició de finques i terrenys per

part de l'Administració autonòmica, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1564-1565 i 1570-1571.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI, (Grup

Parlamentari )

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

ROTGER I LLABRÉS PERE, (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Preguntes

RGE núm. 1901/00, relativa a priorització de variants de

carreteres, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1198.

RGE núm. 1902/00, relativa a habitatges de protecció

oficial en règim de lloguer, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1203-

1204.

RGE núm. 2234/00, relativa a cicles formatius de grau mitjà

i grau superior de formació professional, DS núm. 32 (23 de

maig), pàg. 1311-1312.

RGE núm. 2235/00, relativa a professorat dels cicles

formatius de grau mitjà i grau superior de formació

professional, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1312.

RGE núm. 2542/00, relativa a invitacions del Centre

Balears Europa, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1386.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3331/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per palAliar el dèficit de places residencials per a

persones majors assistides a la comarca d'Inca, DS núm. 38 (3

d'octubre), pàg. 1593-1594 i 1597-1598.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1747-1749.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2167.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Preguntes

RGE núm. 423/00, relativa a repartiment dels fons que

recapta l’ecotaxa,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 867.

 RGE núm. 749/00, relativa a criteris per al nomenament

dels representants a les ajudes rectores dels parcs naturals, DS

núm. 22 (29 de febrer), pàg. 923.

 RGE núm. 1389/00, relativa a visita del Molt Honorable Sr.

President de la comunitat autònoma a Cuba, DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1114-1115.

RGE núm. 1390/00, relativa a opinió del Molt Honorable

Sr. President del Govern de les Illes Balears, DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1115-1116.

RGE núm. 2003/00, relativa a obres sense llicència a la

futura seu de la Conselleria de Benestar Social, DS núm. 30 (9

de maig), pàg. 1237-1238.

RGE núm. 2091/00, relativa a manifestació d’agricultors de

Mallorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 1276.

RGE núm. 2233/00, relativa a “examen del caçador”, DS

núm. 32 (23 de maig), pàg. 1314.

RGE núm. 2475/00, relativa a gestió de les finques

l’Aubarca i Es Verger, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1388.
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RGE núm. 2480/00, relativa a elaboració d’un vídeo sobre

la Llei d’espais naturals, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1389-1390.

RGE núm. 3424/00, relativa a efectes de la norma

urbanística, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1535.

RGE núm. 3913/00, relativa a parc natural de la Serra de

Tramuntana, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1621.

RGE núm. 4275/00, relativa a llei balear de caça, DS núm.

41 (24 d'octubre), pàg. 1767.

RGE núm. 4540/00, relativa a incompatibilitat del

representant del Govern a la Comissió Insular d'Urbanisme a

Mallorca, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1890-1891.

RGE núm. 4541/00, relativa a retard del sistema definitiu de

finançament dels consells insulars, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1846.

Proposicions no de llei

 RGE núm. 3906/99, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a utilització del pressupost públic com a element

negociador per obtenir beneficis partidistes, DS núm. 21 (22 de

febrer), pàg. 902-906.

Qüestions d'ordre

En relació a la pregunta RGE núm. 4540/00, DS núm. 43 (7

de novembre), pàg. 1846.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1684-1688 i 1707-1708.

 

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

Preguntes

RGE núm. 709/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 914-915.

RGE núm. 710/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 916-917.

RGE núm. 711/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 917-918.

RGE núm. 748/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 918-919.

RGE núm. 966/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1038-1039.

RGE núm. 967/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1040.

RGE núm. 2414/00, relativa a oferta complementària a l’illa

de Menorca, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1351-1352.

RGE núm. 3656/00, relativa a solAlicitud del batle d'Alaior

al Govern, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1542.

TUR TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1740-1741.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2236-2237 i 2239.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de les competències

assumides pels consells insulars, corresponents a l’any 1997,

DS núm. 18 (1 de febrer), pàg. 784-787.

Proposicions de llei

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

ampliació de camps de golf a les Pitiüses, DS núm. 24 (21 de

març), pàg. 1028-1030.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

InterpelAlacions

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1252-1253.

RGE núm. 1895/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei

6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial

(DOT), DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1452-1453.

Mocions

RGE núm. 4558/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a organització de les competències en matèria d’ordenació del

territori i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 17 (1 de

febrer), pàg. 760-761.

RGE núm. 2158/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 32

(23 de maig), pàg. 1327-1328.

Proposicions no de llei

RGE núm. 721/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a condicionament de la xarxa viària de les Illes Balears,  DS

núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1135-1136.

RGE núm. 3737/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a emissió de segells dedicats a ressaltar la declaració de

Patrimoni de la Humanitat d'alguns llocs d'Eivissa i

Formentera, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1910-1911.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1746-1747.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2235, 2238-2239 i

2246.

Projectes de llei

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1107.
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Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 890.

RGE núm. 3321/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a l'aplicació

de les diferents mesures aprovades per palAliar els efectes de la

sequera als sectors agrari i ramader, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1587.

Mocions

RGE núm. 4818/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació a la desestacionalització

turística, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 764-765.

 RGE núm. 1114/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1063-1064.

RGE núm. 2273/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat 26 de març, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1367-1368.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3616/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a consum de llet fresca del dia als establiments i organismes

dependents de l’Administració, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg.

811.

RGE núm. 3701/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició de l’Hospital Militar de Palma de Mallorca, DS

núm. 20 (15 de febrer), pàg. 848.

RGE núm. 2380/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a solAlicitar declaració com a zona

catastròfica del territori de les Illes Balears a causa de la

sequera, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1460-1461 i 1464.

RGE núm. 3648/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a modificació de les dates de les rebaixes del comerç minorista,

DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1638-1639.

RGE núm. 4476/00, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a previsió als pressuposts generals de l'Estat per a l'any

2001 de la colAlaboració amb les Illes Balears en el "Fons de

rehabilitació d'espais turístics de les Illes Balears", DS núm. 45

(21 de novembre), pàg. 1941.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1301.

MEMBRES DEL GOVERN

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

FRANCESC ANTICH I OLIVER

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 40 (17, 18 i 19 d'octubre),  pàg. 1658-1668, 1697-1703,

1709-1712, 1717-1724 i 1727-1730.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

Preguntes

RGE núm. 1389/00, relativa a visita del Molt Honorable Sr.

President de la comunitat autònoma a Cuba, DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1115.

RGE núm. 1390/00, relativa a opinió del Molt Honorable

Sr. President del Govern de les Illes Balears, DS núm. 27 (11

d’abril), pàg. 1115-1116.

RGE núm. 2650/00, relativa a remodelació del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1447-1448.

RGE núm. 4281/00, relativa a supressió de la conselleria de

Benestar Social, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1768-1769.

RGE núm. 4883/00, relativa a dessaladora a la zona nord de

Mallorca, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2020.

RGE núm. 5433/00, relativa a pla estratègic per tal

"d'espavilar", DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2051.

RGE núm. 5434/00, relativa a equivocacions del

vicepresident del Govern, Sr. Sampol, DS núm. 48 (12 de

desembre), pàg. 2052.

RGE núm. 5435/00, relativa a recurs d'inconstitucionalitat

del Govern Central, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2052-

2053.

Compareixences

RGE núm. 1425/00, per tal d’informar sobre les acusacions

vessades contra l’anterior executiu relatives a un suposat

espionatge polític, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1216-1219 i

1225-1227.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN, PERE SAM POL I

MAS

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 893-895.

Preguntes

RGE núm. 4702/99, relativa a finalització del treball que

realitzava el Govern respecte del preu de carburants, DS núm.

17 (1 de febrer ), pàg. 748-749.

RGE núm. 4705/99, relativa a contracte de la Sra. Isabel

Fluxà a Fires i Congressos, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 755-

756.

RGE núm. 4706/99, relativa a feina que realitzava la Sra.

Isabel Fluxà, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 834-835.

RGE núm. 4707/99, relativa a criteris del contracte de Fires

i Congressos amb diferents persones, DS núm. 20 (15 de

febrer), pàg. 835-836.

RGE núm. 316/00, relativa a exclusió de la ciutat d’Eivissa

del mapa d’ajuts europeus a l’Objectiu 2, DS núm. 20 (15 de

febrer), pàg. 829.
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En relació a la Pregunta, RGE núm. 424/00, relativa a

tancament de la central tèrmica de Sant Joan de Déu, DS núm.

20 (15 de febrer), pàg. 834.

RGE núm. 714/00, relativa a quantia en concepte de

préstecs formalitzada per Fires i Congressos, SA., DS núm. 23

(14 de març), pàg. 973.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER

D’ECONOM IA, COM ERÇ I INDÚSTRIA, PERE

SAMPOL I MAS

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2243-2246.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

Mocions

RGE núm. 2273/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat 26 de març, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1367-1368.

Preguntes

RGE núm. 846/00, relativa a resultat econòmic de Fires i

Congressos, SA, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1084-1085.

RGE núm. 1339/00, relativa a fires que pensa dur a terme

Fires i Congressos, SA, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1127.

RGE núm. 1340/00, relativa a fires realitzades per Fires i

Congressos, SA, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1128-1129.

RGE núm. 1786/00, relativa a promoció de la panada,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1154-1156 .

RGE núm. 1787/00, relativa a altres productes que pensa

promocionar el Govern de les Illes Balears,  DS núm. 28 (18

d’abril), pàg. 1154-1156.

RGE núm. 1908/00, relativa a disculpes per part de Fires i

Congressos, SA, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1242-1243.

RGE núm. 1909/00, relativa a realització de fires per part

de Fires i Congressos, SA, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1243-

1244.

RGE núm. 2088/00, relativa a responsable de premsa i

publicitat de Fires i Congressos, SA, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1318.

RGE núm. 2089/00, relativa a acomiadament de becaris, DS

núm. 32 (23 de maig), pàg. 1320.

RGE núm. 2405/00, relativa a memòria realitzada pel Sr.

Bartomeu Vicens, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1355-1356.

RGE núm. 2407/00, relativa a infraestructura de la

Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, DS núm. 34 (6 de

juny), pàg. 1395.

RGE núm. 2647/00, relativa a confidencialitat del borsí de

Fires i Congressos, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1449.

RGE núm. 3652/00, relativa a redacció d'un projecte de llei

de comerç, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1539-1540.

RGE núm. 3906/00, relativa a ampliació de capital a Fires

i Congressos SA, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1771-1772.

RGE núm. 4132/00, relativa a opinió del conseller

d'Indústria sobre autoritzacions de línies elèctriques a les

Pitiüses, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1770-1771.

RGE núm. 4460/00, relativa a subvenció a Fires i

Congressos per a la Fira Tecnoturística, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1843.

RGE núm. 4552/00, relativa a actuacions del vicepresident

del Govern a la República Popular Xinesa, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1900.

RGE núm. 5423/00, relativa a pista d'aventures de Menorca

per a l'any 2000, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2025.

Comunicacions Govern

RGE núm. 2038/00, sobre la diferència dels costs dels

combustibles agrícoles i pesquers a les Balears i la resta de

l’Estat espanyol, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1356-1358 i

1363-1365.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCÍAS I

COLL

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2127-2131 .

Projectes de llei

RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1782-1783.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1132/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 282/00, de consells insulars, DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1174-1180.

Preguntes

En relació a la pregunta RGE núm. 4554/99, relativa a

opinió del president del Govern sobre la possibilitat d’adopció

per part de parelles homosexuals, DS núm. 17 (1 de febrer ),

pàg. 748.

RGE núm. 327/00, relativa a criteris de compra de les

finques d’Aubarca i Es Verger, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg.

823-824.

RGE núm. 329/00, relativa a adquisició de les finques

d’Aubarca i Es Verger, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 824-

825.

RGE núm. 336/00, relativa a Decret de protocol, DS núm.

20 (15 de febrer), pàg. 827-828.

RGE núm. 715/00, relativa a projecte de llei reguladora de

la compareixença de càrrecs públics de rellevància, DS núm. 22

(29 de febrer), pàg. 926-927.

RGE núm. 718/00, relativa a transferències als consells

insulars, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 922.

RGE núm. 1093/00, relativa a transferència en matèria

d’urbanisme i ordenació del territori al Consell Insular de

Mallorca,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1042-1043.

RGE núm. 1094/00, relativa a federalisme interior a les Illes

Balears,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1044-1045.

RGE núm. 1331/00, relativa a traspàs de la gestió dels

museus de titularitat estatal als consells insulars, DS núm. 26 (4

d’abril), pàg. 1077-1078.

En relació a la retirada de la pregunta, RGE núm. 1338/00,

relativa a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 27

(11 d’abril), pàg. 1122.
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RGE núm. 1426/00, relativa a exposició titulada “Passeig

per la nostra història”, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1118.

RGE núm. 1677/00, relativa a ajudes al sector agrícola

ramader en relació amb la sequera, DS núm. 29 (2 de maig),

pàg. 1195-1198.

RGE núm. 1678/00, relativa a control de qualitat dels texts

normatius,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1151-1152.

RGE núm. 1995/00, relativa a actuacions del Molt Hble.

President de la CAIB per evitar pràctiques perverses de la

gestió pública, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1245-1246.

RGE núm. 2079/00, relativa a calendari de transferències

als consells insulars, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1277-

1278.

RGE núm. 2252/00, relativa a informe sobre parelles de fet,

DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1353.

RGE núm. 2409/00, relativa a coordinació de projectes i

polítiques entre el Govern i els consells insulars, DS núm. 33

(30 de maig), pàg. 1354-1355.

RGE núm. 2411/00, relativa a convocatòria d’un concurs de

publicitat per a un import de 125 milions, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1347.

RGE núm. 2412/00, relativa a respostes del Govern a

preguntes i solAlicituds de documentació, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1351.

RGE núm. 3426/00, relativa a llet fresca del dia, DS núm.

36 (19 de setembre), pàg. 1499.

RGE núm. 3436/00, relativa a remissió de la nota jurídica

elaborada pel MAP en relació als consells insulars al Consell

Consultiu, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1504.

RGE núm. 3439/00, relativa a audiència a l'Associació de

viudes, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1546.

RGE núm. 3497/00, relativa a urbanització del Pouet de

Talamanca a Eivissa, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1543-

1544.

RGE núm. 3656/00, relativa a solAlicitud del batle d'Alaior

al Govern, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1542-1543.

RGE núm. 3658/00, relativa a audiència a la FEPAE, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1616.

RGE núm. 3730/00, relativa a compliment dels acords del

Parlament de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg.

1615.

RGE núm. 3908/00, relativa a control de qualitat dels texts

normatius, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1616-1617.

Ajornament pregunta, RGE núm. 3733/00, DS núm. 39 (10

d'octubre), pàg. 1617.

RGE núm. 4537/00, relativa a intervenció del vicepresident

del Govern i del conseller de Treball al darrer debat

d'orientació política general del Govern, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1899.

RGE núm. 4628/00, relativa a cost de les indemnitzacions

produïdes per l'aplicació de la norma territorial cautelar

aprovada pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm.

44 (14 de novembre), pàg. 1896.

RGE núm. 4785/00, relativa a inconstitucionalitat de

l'ecotaxa, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1962-1963.

RGE núm. 4786/00, relativa a destí de la finca d'Es Torretó

a Menorca, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1964.

RGE núm. 5534/00, relativa a compra de les finques es

Ortó i es Prat, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2054-2055.

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, JOAN

MAYOL I SERRA

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2231-2235 .

InterpelAlacions

RGE núm. 1675/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de compensació per les pèrdues ocasionades a les

explotacions agrícoles a causa de la tempesta de calabruix del

passat dia 26 de març, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1283-

1284 i 1286-1287.

RGE núm. 3321/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en relació a l'aplicació

de les diferents mesures aprovades per palAliar els efectes de la

sequera als sectors agrari i ramader, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1585-1587 i 1590.

Preguntes

RGE núm. 1079/00, relativa a confraries de pescadors

peninsulars,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1047.

RGE núm. 1085/00, relativa a expedient d’adjudicació de

Ca Na Costa,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1041-1042.

RGE núm. 1101/00, relativa a quines actuacions té pendents

la Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb les reserves

marines del litoral de les Illes Balears, DS núm. 26 (4 d’abril),

pàg. 1082.

RGE núm. 1418/00, relativa a cultius afectats per la

calabruixada del 26 de març, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1079-1080.

RGE núm. 1463/00, relativa a ajuts als pagesos afectats per

la calabruixada, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1124-1126.

RGE núm. 1636/00, relativa a política informativa adreçada

als pagesos, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1126-1127.

RGE núm. 2086/00, relativa a finalització de l’estudi sobre

el banc de terres, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1281.

RGE núm. 2091/00, relativa a manifestació d’agricultors de

Mallorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 12761277.

RGE núm. 2239/00, relativa a assistència del Govern a la

Fira de Campos, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1310-1311.

RGE núm. 2408/00, relativa a conveni com a element per

substituir el desenvolupament reglamentari d’una llei, DS núm.

34 (6 de juny), pàg. 1384-1385.

RGE núm. 2640/00, relativa a mesures de suport per als

fruits secs, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1443.

RGE núm. 3722/00, relativa a augment de la venda

d'ametlles, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1575.

RGE núm. 3907/00, relativa a informació sobre la política

agrària comunitària, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1619.

RGE núm. 4461/00, relativa a ajudes i subvencions als

pagesos, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1813-1814.

RGE núm. 4542/00, relativa a unitats mínimes de cultiu, DS

núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1892-1893.

RGE núm. 4795/00, relativa a expedients sancionadors, DS

núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1973.

RGE núm. 4818/00, relativa a comercialització de

productes amb l'etiquetat de "biològic" o "ecològic", DS núm.

46 (28 de novembre), pàg. 1970-1971.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 3615/99, compliment de la Proposició no de llei,

aprovada pel Ple de la Cambra en sessió de dia 01-02-00, DS

núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1834-1836.

CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL, FERNANDA

CARO I BLANCO

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2267-2273.

Projectes de llei

RGE núm. 3719/99, relatiu a l’Institut Balear de la Dona,

DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1142.

Preguntes

RGE núm. 1080/00, relativa a pla integral per a la

integració de l’ètnia gitana, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1082-

1083.

RGE núm. 1996/00, relativa a programa pilot contra la

conflictivitat juvenil, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1238-1239.

RGE núm. 2003/00, relativa a obres sense llicència a la

futura seu de la Conselleria de Benestar Social, DS núm. 30 (9

de maig), pàg. 1237-1238.

RGE núm. 3726/00, relativa a confecció del cens electoral

de l'article 7 de l'Ordre de la consellera de Benestar Social de

17 de març del 2000, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1581.

RGE núm. 4277/00, relativa a condicions mínimes per

considerar un esportista com a esportista d'elit, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1807.

RGE núm. 4435/00, relativa a projecte de llei sobre parelles

de fet, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1816.

RGE núm. 4617/00, relativa a ubicació del nou alberg

juvenil de Menorca, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1894-

1895.

RGE núm. 4618/00, relativa a ajudes per al foment del joc

maonès i del joc de la bolla a l'illa de Menorca, DS núm. 44 (14

de novembre), pàg. 1897.

RGE núm. 4787/00, relativa a disposició reglamentària que

fixa els criteris de catalogació dels jocs i esports tradicionals,

DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1925.

RGE núm. 4788/00, relativa a ubicació de l'alberg juvenil

d'Eivissa, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1926-1927.

RGE núm. 4789/00, relativa a ubicació de l'alberg juvenil

de Formentera, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1927-1928.

RGE núm. 4871/00, relativa a desvinculació del Sr.

Ballester de l'Escola Superior de Vela, DS núm. 48 (12 de

desembre), pàg. 2047.

RGE núm. 4876/00, relativa a pista d'aventures a Menorca,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1972-1973.

RGE núm. 4877/00, relativa a transferències en matèria de

benestar social, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1965-1966.

RGE núm. 5422/00, relativa a plantilla que es quedarà la

Conselleria de Benestar Social un cop transferit l'IBAS, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2049.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, DAMIÀ

PONS I PONS

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2154-2156, 2158-

2159.

Projectes de llei

RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei 9/1998, de 14

de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, DS

núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2037-2038.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3213/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de modificació de la Llei

9/1998, de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes

Balears, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1602-1604 i 1605-

1606.

InterpelAlacions

RGE núm. 537/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a situació de l’educació secundària obligatòria a les Illes

Balears, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1087-1089 i 1094-1095.

RGE núm. 3269/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a avaluació del sistema educatiu, DS núm. 42 (31 d’octubre),

pàg. 1818-1820 i 1822-1823.

Preguntes

RGE núm. 4709/99, relativa a nova política del Govern

respecte de l’institut d’Estudis Baleàrics, DS núm. 17 (1 de

febrer ), pàg. 750-751.

 RGE núm. 385/00, relativa a institut de Sant Agustí a

Eivissa, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg. 798.

RGE núm. 420/00, relativa a comissió d’estudi amb

l’objectiu d’avaluar l’ensenyament en llengua catalana,  DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 868-869.

RGE núm. 421/00, relativa a data d’aprovació de la Junta

Interinsular de patrimoni històric de la inversió de 51 milions

de pessetes per a la restauració de l’església del Roser a

Ciutadella de Menorca,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 869-

870.

RGE núm. 574/00, relativa a ajudes a associacions i entitats

culturals de Menorca i d’Eivissa-Formentera,  DS núm. 21 (22

de febrer), pàg. 875-876.

RGE núm. 616/00, relativa a exposicions itinerants entre les

illes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm.

23 (14 de març), pàg. 970-971.

RGE núm. 712/00, relativa a autorització per a la creació de

la universitat europea, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 925-

926.

RGE núm. 1090/00, relativa a premis Ramon Llull,  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1045-1046.

RGE núm. 1091/00, relativa a Museu de Formentera, DS

núm. 24 (21 de març), pàg. 1008-1009.

RGE núm. 1427/00, relativa a guardonats a la darrera

convocatòria dels premis Ramon Llull, DS núm. 26 (4 d’abril),

pàg. 1076-1077.

RGE núm. 1757/00, relativa a estabilitat del professorat a

les Pitiüses,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1159-1160.

RGE núm. 1999/00, relativa a reconversió de l’Espai

Mallorca en Espai Illes Balears, DS núm. 30 (9 de maig), pàg.

1239-1240.
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RGE núm. 2234/00, relativa a cicles formatius de grau mitjà

i grau superior de formació professional, DS núm. 32 (23 de

maig), pàg. 1311-1312.

RGE núm. 2235/00, relativa a professorat dels cicles

formatius de grau mitjà i grau superior de formació

professional, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1312.

RGE núm. 2542/00, relativa a invitacions del Centre

Balears Europa, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1386.

RGE núm. 2648/00, relativa a obres dels instituts a l’illa

d’Eivissa, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1446-14475.

RGE núm. 3428/00, relativa a modificació de les bases de

la concessió d'ajudes per a la realització d'estudis universitaris,

DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1500-1501.

RGE núm. 3429/00, relativa a reducció de professors

interins, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1505-1506.

RGE núm. 3653/00, relativa a resposta a diverses preguntes

amb solAlicitud de resposta escrita, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1540-1541.

RGE núm. 3723/00, relativa a instituts d'ensenyament

secundari a Eivissa i Formentera, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1575-1576.

RGE núm. 3727/00, relativa a justificació de la despesa de

quasi 500 milions corresponents a 131 professors amb destí a

la conselleria en comissió de serveis, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1581-1582.

RGE núm. 3904/00, relativa a situació administrativa del

futur museu de Formentera, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg.

1623.

RGE núm. 3905/00, relativa a Museu Puget a Eivissa, DS

núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1808.

RGE núm. 4276/00, relativa a comissions de servei de

professors sense docència, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg.

1809-1810.

RGE núm. 4544/00, relativa a finalització de les obres a

l'escola pública Jaume III de Llucmajor, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1847.

RGE núm. 4619/00, relativa a preguntes no contestades per

part de la Conselleria d'Educació i Cultura, DS núm. 44 (14 de

novembre), pàg. 1897-1898.

RGE núm. 4621/00, relativa a Festival de teatre de Tàrrega,

DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1901.

RGE núm. 4622/00, relativa a inici de les obres de l'Institut

de Sant Agustí, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1902.

RGE núm. 4884/00, relativa a despeses de l'exposició a

l'Havana, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2021.

RGE núm. 4885/00, relativa a biennal a l'Havana, DS núm.

47 (5 de desembre), pàg. 2021-2022.

RGE núm. 5542/00, relativa a Museu de Formentera, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2054.

Comunicacions

 RGE núm. 476/00, del Govern de les Illes Balears, sobre

l’estat de l’educació a les Illes Balears, DS núm. 22 (29 de

febrer), pàg. 934-938 i 945-947.

C O N SELLER  D ’E C O N O M IA , A G RIC U LTU R A ,

COM ERÇ I INDÚSTRIA, JOAN MAYOL I SERRA

Preguntes

RGE núm. 326/00, relativa a declaracions fetes pel

conseller d’Agricultura en relació a les ajudes, DS núm. 19 (8

de febrer), pàg. 795-796.

RGE núm. 617/00, relativa a organisme que assumirà el

seguiment de l’Objectiu 5B fins a la seva completa finalització,

DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 882.

RGE núm. 618/00, relativa a organisme que farà el

seguiment de l’Objectiu 2, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 971-

972.

RGE núm. 634/00, relativa a futur del Consell Balear de

producció agrària ecològica,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

878-879.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3407/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a subvenció extraordinària per a l’adquisició de llavor

certificada, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 768-769.

RGE núm. 3615/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte agroambiental per al manteniment del sistema

tradicional ramader de l’illa de Menorca, DS núm. 18 (1 de

febrer), pàg. 777-779.

RGE núm. 3616/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a consum de llet fresca del dia als establiments i organismes

dependents de l’Administració, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg.

810-811.

CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS, ENERGIA

I INNOVACIÓ TENCOLÒGICA, JOAN MESQUIDA I

FERRANDO

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4844/00,

DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1974-1980, 1982-1989,

1994, 1996 i 2004-2008.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3609/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades

a empreses turístiques d'allotjament destinat a la dotació del

fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del

medi ambient, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1863-1872.

InterpelAlacions

RGE núm. 1803/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a perspectives d’una política exterior balear en relació amb el

futur desenvolupament de la insularitat, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1288-1290 i 1294-1295.

Preguntes

RGE núm. 423/00, relativa a repartiment dels fons que

recapta l’ecotaxa,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 867-868.

RGE núm. 2010/00, relativa a correcció dels texts en

castellà a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, DS núm. 31

(16 de maig), pàg. 1274.

RGE núm. 2080/00, relativa a projecte de llei sobre

finançació definitiva als consells insulars, DS núm. 31 (16 de

maig),  pàg. 1278-1279.

RGE núm. 3655/00, relativa a declaracions del director

general d'Economia en relació a la finançació de les

transferències d'educació, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg.

1547.

RGE núm. 3725/00, relativa a auditories per investigar la

gestió de les empreses públiques, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1579.
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RGE núm. 3914/00, relativa a manca de resposta del

Govern a les solAlicituds de documentació del Grup Popular,

DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1764.

RGE núm. 4457/00, relativa a coneixement de les despeses

econòmiques de les diferents conselleries, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1810.

RGE núm. 4541/00, relativa a retard del sistema definitiu de

finançament dels consells insulars, DS núm. 43 (7 de

novembre), pàg. 1846.

C O N S E L L E R A  D ’ I N N O V A C IÓ  I  E N E R G IA ,

MISERICÒRDIA RAMON I JUANPERE

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2259-2262.

InterpelAlacions

RGE núm. 3232/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla energètic de les Illes Balears, DS núm. 39 (10 d'octubre),

pàg. 1626-1627 i 1632-1633.

Preguntes

RGE núm. 1089/00, relativa a subministrament de gas

natural a Eivissa,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1048-1049.

RGE núm. 1785/00, relativa a gas natural a Eivissa,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1158-1159.

RGE núm. 1905/00, relativa a Pla director sectorial de

telecomunicacions, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1201-1202.

RGE núm. 2232/00, relativa a redacció del Pla director

sectorial energètic de les Illes Balears, DS núm. 32 (23 de

maig), pàg. 1313-1314.

RGE núm. 4784/00, relativa a mesures per garantir el

subministrament elèctric a Eivissa, DS núm. 45 (21 de

novembre), pàg. 1922-1923.

RGE núm. 5522/00, relativa a modificació del Pla

energètic, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2057.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSEP MARIA COSTA I

SERRA

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2186-2189.

Preguntes

RGE núm. 179/00, relativa a remissió d’una carta de

disculpa als opositors del bordí del cos d’auxiliars de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, DS núm. 17 (1 de

febrer ), pàg. 752-753.

RGE núm. 567/00, relativa a preguntes de cultura general

a l’examen d’auxiliars administratius per al borsí d’interins,

DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 879-881.

RGE núm. 750/00, relativa a cost total del borsí d’interins,

DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 924.

RGE núm. 965/00, relativa a convocatòria de concursos-

oposicions, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 967-968.

RGE núm. 971/00, relativa a notificació per part del Jutjat

al Govern balear de l’acte se suspensió del borsí d’interins, DS

núm. 23 (14 de març), pàg. 968-969.

RGE núm. 1888/00, relativa a legalitat de la convocatòria

del borsí d’interins, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1205.

RGE núm. 2081/00, relativa a catalogació de llocs de feina,

DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 1272-1273.

RGE núm. 3734/00, relativa a oposicions a funcionaris de

carrera, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1577-1578.

RGE núm. 4453/00, relativa a autorització dels concerts

dels dies 13 i 14 d'octubre, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg.

1814-1815.

RGE núm. 4454/00, relativa a declaracions realitzades pel

batle d'Inca, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1815.

RGE núm. 4462/00, relativa a adquisició de dues casernes

al municipi d'es Castell, DS núm. 43 (7 de novembre), pàg.

1843.

RGE núm. 4543/00, relativa a proves d'interinatge, DS núm.

43 (7 de novembre), pàg. 1844.

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA

ROSSELLÓ I PONS

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2170-2172, 2174-2175

i 2179-2180.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3812/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua a Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro), DS

núm. 21 (22 de febrer), pàg. 887-888 i 895-896. R G E

núm. 3736/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

solucions a la sequera que pateix la zona nord de Mallorca, DS

núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1849-1851 i 1854-1855.

Preguntes

RGE núm. 425/00, relativa a presentació per part de la

Conselleria de Turisme de projectes que es finançaran amb

l’ecotaxa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 831-832.

RGE núm. 568/00, relativa a treballs de conservació de la

xarxa hidrològica,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 873-875.

RGE núm. 717/00, relativa a criteris de delimitació de Cala

d’Hort d’Eivissa, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 920-921.

 RGE núm. 749/00, relativa a criteris per al nomenament

dels representants a les ajudes rectores dels parcs naturals, DS

núm. 22 (29 de febrer), pàg. 923.

RGE núm. 1081/00, relativa a campanya d’incendis a les

Pitiüses per al 2000, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1013.

RGE núm. 1087/00, relativa a encomana de gestió al

Consell Insular d’Eivissa i Formentera,  DS núm. 25 (28 de

març), pàg. 1043.
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RGE núm. 1334/00, relativa a mesures per garantir l’aigua

a l’illa de Menorca, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1075-1076.

RGE núm. 1338/00, relativa a parc natural de la Serra de

Tramuntana,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1151.

RGE núm. 1680/00, relativa a refugi de Binifaldó, DS núm.

29 (2 de maig), pàg. 1208-1209.

RGE núm. 1903/00, relativa a incompliment dels convenis

entre l’Ibanat i els propietaris de la costa sud de Ciutadella de

Menorca, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1205-1206.

RGE núm. 1904/00, relativa a incompliment dels convenis

entre l’Ibanat i els propietaris de la costa sud de Ciutadella de

Menorca, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1206-1207.

RGE núm. 2038/00, relativa a construcció d’una planta

dessaladora a Menorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg. 1274-

1275.

RGE núm. 2078/00, relativa a increment de residus sòlids

urbans a l’illa de Mallorca, DS núm. 31 (16 de maig), pàg.

1271-1272.

RGE núm. 2233/00, relativa a “examen del caçador”, DS

núm. 32 (23 de maig), pàg. 1314.

RGE núm. 2238/00, relativa al director del parc natural de

s’Albufera de Muro, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1315-

1316.

RGE núm. 2410/00, relativa a finalitat del concurs d’idees

del port de Ciutadella, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1353-

1354.

RGE núm. 2472/00, relativa a decret de mesures especials

per a la gestió dels recursos hídrics, DS núm. 34 (6 de juny),

pàg. 1394.

RGE núm. 2473/00, relativa a prohibició de recollida

d’aigua dels avions contra incendis, DS núm. 34 (6 de juny),

pàg. 1392.

RGE núm. 2475/00, relativa a gestió de les finques

l’Aubarca i Es Verger, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1388.

RGE núm. 2480/00, relativa a elaboració d’un vídeo sobre

la Llei d’espais naturals, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1390.

RGE núm. 2639/00, relativa a dessaladores previstes per a

Palma, Calvià i Andratx, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1448.

RGE núm. 2643/00, relativa a projecte d’energia eòlica que

pensa desenvolupar Gesa a Menorca, DS núm. 35 (13 de juny),

pàg. 1445.

RGE núm. 3431/00, relativa a llocs d'interès comunitari, DS

núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1501.

RGE núm. 3432/00, relativa a període d'informació pública

en relació als LIC, DS núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1501-

1502.

RGE núm. 3650/00, relativa a rescissió de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1537-1538.

RGE núm. 3651/00, relativa a trasllat al Consell Consultiu

de l'expedient de rescissió del contracte d'ampliació del port de

Ciutadella, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1538-1539.

RGE núm. 3654/00, relativa a tramitació del PORN de la

zona de Cala d'Hort, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1541-

1542.

RGE núm. 3657/00, relativa a valoració de l'ampliació del

pla contra incendis, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1544-

1545.

RGE núm. 3731/00, relativa a instalAlació d'una dessaladora

a la zona nord de Mallorca, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg.

1583.

RGE núm. 3903/00, relativa a instalAlació d'una dessaladora

a Menorca, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1618.

RGE núm. 3909/00, relativa a mitjans per a l'extinció

d'incendis, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1619-1620.

RGE núm. 3913/00, relativa a parc natural de la Serra de

Tramuntana, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1621.

RGE núm. 4275/00, relativa a llei balear de caça, DS núm.

41 (24 d'octubre), pàg. 1767-1768.

RGE núm. 4278/00, relativa a dessaladora a Santa Eulàlia

del Riu, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1766-1767.

RGE núm. 4620/00, relativa a retard per part del Govern de

l'aprovació dels PORN, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg.

1895.

RGE núm. 4783/00, relativa a acumulació de residus a Son

Reus, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1925-1926.

RGE núm. 4790/00, relativa a programa de caça, control i

aprofitament de cabres assilvestrades, DS núm. 45 (21 de

novembre), pàg. 1928-1929.

RGE núm. 4874/00, relativa a obres del port de Sant Antoni

de Portmany, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1965.

RGE núm. 5425/00, relativa a estació depuradora de Cala

Galdana, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2048.

RGE núm. 5536/00, relativa a finques es Ortó i es Prat, DS

núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2055-2056.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2191/00, del Grup Parlamentari Socialista, a

conveni hidrològic, DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1457-1460.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, JOSEP ANTONI FERRER I ORFILA

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2199-2201.

Projectes de llei

RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS núm. 48 (12

de desembre), pàg. 2064-2065.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3527/00, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 2776/00, d'ordenació territorial, DS

núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1642-1645.

InterpelAlacions

RGE núm. 324/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears en matèria de

carreteres, DS núm. 23 (14 de març), pàg. 978-979, 983-984.

RGE núm. 1186/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a transformació de sòl rústic per a ús residencial, DS núm. 30

(9 de maig), pàg. 1248-1249 i 1254-1255.

RGE núm. 1895/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria de reconversió territorial prevista a la Llei

6/99, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial

(DOT), DS núm. 35 (13 de juny), pàg. 1450-1451 i 1453-1454.

Preguntes

RGE núm. 4703/99, relativa a supressió dels carrils-bici,

DS núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 749-750.
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RGE núm. 4704/99, relativa a supressió dels carrils-bici a

la C-711, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 754-755.

RGE núm. 4711/99, relativa a programació definitiva per

part d’Iberia dels vols interinsulars, DS núm. 17 (1 de febrer ),

pàg. 751.

 RGE núm. 332/00, relativa a modificació del conveni

subscrit amb el Ministeri de Foment en relació a la modificació

del Pla de carreteres, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 837.

RGE núm. 338/00, relativa a ampliació del tram de

carretera des del creuer de Mariland a la parròquia del Pilar,

carretera PM-820, DS núm. 19 (8 de febrer), pàg. 800.

 RGE núm. 339/00, relativa a traçat definitiu de la carretera

PM-810 al seu pas per Santa Eulàlia, DS núm. 19 (8 de febrer),

pàg. 799.

RGE núm. 422/00, relativa a finalització de les obres del

tren Inca-Sa Pobla, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 833.

RGE núm. 426/00, relativa a intervenció arqueològica a la

ronda nord de Ciutadella, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 838.

RGE núm. 615/00, relativa a finalització de les obres del

canvi de sentit de la carretera Eivissa- Sant Antoni,  DS núm.

21 (22 de febrer), pàg. 877.

RGE núm. 743/00, relativa a inici de les obres de la rotonda

Búger-Campanet a la carretera Palma-Alcúdia, DS núm. 23 (14

de març), pàg. 975.

RGE núm. 744/00, relativa a desdoblament de la carretera

Palma-Universitat, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 927-928.

RGE núm. 745/00, relativa a criteri de les obres de la

carretera Palma-Universitat, DS núm. 23 (14 de març), pàg.

974.

RGE núm. 746/00, relativa a inici de les obres de la ronda

nord de Sant Antoni, DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 928-929.

RGE núm. 843/00, relativa a variant sud d’Andratx, DS

núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1078-1079.

RGE núm. 845/00, relativa a traçat del tren Sa Pobla-

Alcúdia, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg. 1083-1084.

RGE núm. 1335/00, relativa a projecte de vial de la UIB,

DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1117.

RGE núm. 1336/00, relativa a millora de les comunicacions

entre Palma i la comarca de Manacor, DS núm. 27 (11 d’abril),

pàg. 1117-1118.

RGE núm. 1679/00, relativa a carretera entre Inca i

Alcúdia, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1199-1200.

RGE núm. 1681/00, relativa a instalAlació de barreres al pas

a nivell del Camí de Son Corcó,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg.

1153-1154.

RGE núm. 1901/00, relativa a priorització de variants de

carreteres, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1198-1199.

RGE núm. 1902/00, relativa a habitatges de protecció

oficial en règim de lloguer, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1204.

RGE núm. 1906/00, relativa a Pla director sectorial de

transports, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1200.

RGE núm. 1907/00, relativa a construcció d’habitatges

familiars en sòl rústic, DS núm. 29 (2 de maig), pàg. 1207-

1208.

RGE núm. 1997/00, relativa a inici de les obres d’execució

de la carretera Maó-Fornells, DS núm. 30 (9 de maig), pàg.

1236-1237.

RGE núm. 2000/00, relativa a cost econòmic de l’aplicació

de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm. 30 (9 de

maig), pàg. 1235.

RGE núm. 2001/00, relativa a indicadors de sostenibilitat

i aplicació de les Directrius d’Ordenació Territorial, DS núm.

30 (9 de maig), pàg. 1236.

RGE núm. 2082/00, relativa a pressupost d’intervenció

arqueològica, DS núm. 31 (16 de maig),  pàg. 1279-1280.

RGE núm. 2084/00, relativa a ronda sud de Ciutadella, DS

núm. 31 (16 de maig), pàg. 1277.

RGE núm. 2085/00, relativa a compra dels terrenys per

ubicar l’estació del tren de Sa Pobla, DS núm. 31 (16 de maig),

pàg. 1280.

RGE núm. 2087/00, relativa a pràctiques de canvi de

conceptes i import de factures, DS núm. 32 (23 de maig), pàg.

1319.

RGE núm. 2090/00, relativa a modificació de l’article 25 de

la Llei 6/97, de sòl rústic de les Illes Balears, DS núm. 31 (16

de maig), pàg. 1275.

RGE núm. 2237/00, relativa a obres d’execució del

desviament de la carretera general quan passa pel municipi de

Ferreries, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1315.

RGE núm. 2240/00, relativa a expedients sancionadors per

publicitat ilAlegal a les carreteres, DS núm. 32 (23 de maig),

pàg. 1317.

RGE núm. 2241/00, relativa a tancament de la carretera

d’accés a Sa Pobla, DS núm. 32 (23 de maig), pàg. 1317-1318.

RGE núm. 2406/00, relativa a actuacions demostratives de

reconversió territorial, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1383.

RGE núm. 3424/00, relativa a efectes de la norma

urbanística, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1535.

RGE núm. 3427/00, relativa a rotonda de la carretera C-

713, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1536.

RGE núm. 3435/00, relativa a acord del Consell de Govern

habilitant els consells insulars per adoptar normes territorials

cautelars, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1545.

RGE núm. 3724/00, relativa a destrucció d'una part d'un

jaciment a Santa Eulàlia del Riu, DS núm. 38 (3 d'octubre),

pàg. 1578-1579.

RGE núm. 3910/00, relativa a Pla director sectorial de

camps de golf, DS núm. 39 (10 d'octubre), pàg. 1624.

RGE núm. 3911/00, relativa a moratòria de construcció de

camps de golf, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1772.

RGE núm. 4279/00, relativa a execució d'una rotonda al

creuer de la carretera de Maó-Ciutadella amb l'accés a

l'aeroport, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1773.

RGE núm. 4538/00, relativa a cost econòmic de la Llei del

sòl, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1891-1892.

RGE núm. 4540/00, relativa a incompatibilitat del

representant del Govern a la Comissió Insular d'Urbanisme a

Mallorca, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1891.

RGE núm. 4546/00, relativa a millora de les obres de la

carretera de Llucmajor, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg.

1893-1894.

RGE núm. 4875/00, relativa a edició i subministrament d'un

llibre sobre patrimoni modernista a les Illes Balears, DS núm.

46 (28 de novembre), pàg. 1968-1969.

RGE núm. 4879/00, relativa a cost del conveni amb la

Universitat Carlos III, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1967.

RGE núm. 5424/00, relativa a edició del llibre sobre el

Modernisme a les Illes Balears, DS núm. 47 (5 de desembre),

pàg. 2025-2026.
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RGE núm. 5427/00, relativa a venda de solars al polígon

industrial de Llucmajor, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg.

2026.

RGE núm. 5431/00, relativa a despesa en concepte de

convenis, informes i assessorament amb la Universitat Carlos

III, DS núm. 48 (12 de desembre), pàg. 2050.

CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM, AINA MARIA

SALOM I SOLER

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2208-2209, 2211.

Proposicions de llei

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició,  DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1303.

InterpelAlacions

 RGE núm. 3281/99, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 19 (8 de febrer), pàg. 802-805, 808.

RGE núm. 1896/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política en matèria d’ordenació i planificació de l’assistència

sanitària a les Illes Balears i de gestió dels hospitals del

Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1396-1398 i 1401-1402.

RGE núm. 4502/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i problemàtica

laboral al Complex Hospitalari de Mallorca, DS núm. 47 (5 de

desembre), pàg. 2029-2030 i 2033-2034.

Preguntes

RGE núm. 4672/99, relativa a model de fundació del banc

de sang i teixits, DS núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 753-754.

RGE núm. 4700/99, relativa a retirada de la subscripció de

distints mitjans de comunicació escrits als diferents pavellons

de l’Hospital Psiquiàtric, DS núm. 17 (1 de febrer), pàg. 756-

757.

RGE núm. 333/00, relativa a Reial Decret de noves formes

de gestió aprovat pel Consell de Ministres,  DS núm. 21 (22 de

febrer), pàg. 877-878.

RGE núm. 337/00, relativa a centre de salut de Santa

Eulàlia, DS núm. 19 (8 de febrer ), pàg. 796-797.

RGE núm. 1419/00, relativa a licitació, compra de terrenys

i construcció de l’hospital d’Inca, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1080-1081.

RGE núm. 1784/00, relativa a nomenament del nou gerent

de Gesma,  DS núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1153.

RGE núm. 2415/00, relativa a abocament d’aigües fecals a

la platja de Portals Nous, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1349.

RGE núm. 2416/00, relativa a ilAlegalitat de la targeta

ciutadana, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1350.

RGE núm. 2471/00, relativa a presentació per part del

Govern de les Illes Balears dels vehicles PAC mòbil, DS núm.

34 (6 de juny), pàg. 1385-1386.

RGE núm. 2649/00, relativa a cessaments o trasllats de

càrrecs intermedis de Gesma, DS núm. 35 (13 de juny), pàg.

1444.

RGE núm. 3649/00, relativa a actuacions del cap de

Gabinet de la consellera de Sanitat, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1537.

RGE núm. 3728/00, relativa a protocol d'internaments no

voluntaris, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1576-1577.

RGE núm. 3729/00, relativa a planificació de l'assistència

sanitària de Formentera, DS núm. 38 (3 d'octubre), pàg. 1580.

RGE núm. 3902/00, relativa a situació de l'expedient

informatiu relatiu a la targeta ciutadana, DS núm. 41 (24

d'octubre), pàg. 1769-1770.

RGE núm. 3915/00, relativa a constitució i treball de la

comissió de seguiment sobre aliments transgènics, DS núm. 39

(10 d'octubre), pàg. 1622.

RGE núm. 4458/00, relativa a inauguració del PAC

construït a s'Arenal, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1811-

1812.

RGE núm. 4459/00, relativa a construcció del centre de dia

de Llucmajor, DS núm. 42 (31 d'octubre), pàg. 1813.

RGE núm. 4463/00, relativa a expedient sancionador relatiu

a la distribució d'aigua no potable a Búger, DS núm. 42 (31

d'octubre), pàg. 1812-1813.

RGE núm. 4782/00, relativa a situació dels cementiris, DS

núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1924.

RGE núm. 4866/00, relativa a jornada d'anàlisi sobre salut

mental, DS núm. 46 (28 de novembre), pàg. 1969-1970.

RGE núm. 4872/00, relativa a campanya per evitar la

retolació comercial en llengua estrangera, DS núm. 46 (28 de

novembre), pàg. 1968.

RGE núm. 4873/00, relativa a expedients iniciats respecte

dels "manteros", DS núm. 46 (28 de novembre), pàg.

1971-1972.

RGE núm. 5421/00, relativa a accions per tal de controlar

la legionelAla, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2024.

RGE núm. 5426/00, relativa a requisits dels tècnics de grau

mitjà de Gesma, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2019.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3296/00, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a millorar l'atenció sanitària a pacients en

llista d'espera, DS núm. 37 (26 de setembre), pàg. 1551-1553.

CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL,

EBERHARD GROSSKE I FIOL

Preguntes

RGE núm. 569/00, relativa a participació dels sindicats al

Consell Rector de l’Ibatur,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg.

881-882.

RGE núm. 570/00, relativa a exclusió de les necessitats

socials de la Llei de diverses mesures tributàries,  DS núm. 21

(22 de febrer), pàg. 884-885.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, EBERHARD

GROSSKE I FIOL

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.
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Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2219-2222 i 2273-2276.

Projectes de llei

RGE núm. 4583/00, de creació del Servei Balear

d’Ocupació, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1435-1436.

RGE núm. 996/00, del Consell Econòmic i Social de les

Illes Balears, DS núm. 45 (21 de novembre), pàg. 1952-1953.

Proposicions de llei

RGE núm. 3665/99, relativa a creació del Consell

Econòmic i Social de les Illes Balears, DS núm. 19 (8 de

febrer), pàg. 817-819.

RGE núm. 1583/00, votació de la Proposició, DS núm. 31

(16 de maig),  pàg. 1302.

InterpelAlacions

RGE núm. 4142/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern de les Illes Balears per fer front a la

sinistralitat laboral, DS núm. 44 (14 de novembre), pàg. 1904-

1906 i 1908.

Mocions

RGE núm. 786/00, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a extraccions d’aigua de Sa Marineta (aqüífer Llubí-Muro),  DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1050-1052.

Preguntes

RGE núm. 1060/00, relativa a serveis d’inspecció a les

Pitiüses, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1012.

RGE núm. 1998/00, relativa a consens en relació al tema de

l’ecotaxa, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1241-1242.

RGE núm. 2413/00, relativa a dèficit democràtic dels

membres del Grup Parlamentari Popular, DS núm. 33 (30 de

maig), pàg. 1348.

RGE núm. 3732/00, relativa a tasca de "pont" a realitzar per

part del conseller de Treball, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1765.

RGE núm. 3733/00, relativa a comissió d'un delicte per part

del Sr. Vallespir, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg. 1763.

RGE núm. 4545/00, relativa a suspensió de la finançació

dels cursos de formació de la Fundació Universitat-Empresa,

DS núm. 43 (7 de novembre), pàg. 1845.

RGE núm. 5418/00, relativa a funcionament de l'SMAC a

Eivissa, DS núm. 47 (5 de desembre), pàg. 2022-2023.

Propostes de creació de comissions no permanents

d'investigació

RGE núm. 1780/00, del Grup Parlamentari Popular,

d’investigació sobre possibles irregularitats en l’adquisició pel

Govern de les Illes Balears de les finques d’Aubarca i Es

Verger, DS núm. 30 (9 de maig), pàg. 1262-1264.

RGE núm. 2093/00, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Ecologista, sobre adquisició de finques i terrenys per

part de l'Administració autonòmica, DS núm. 37 (26 de

setembre), pàg. 1569-1570.

CONSELLER DE TURISME, CELESTÍ ALOM AR I

MATEU

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2001, RGE núm. 4494/00.

Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,

DS núm. 49 (19 i 20 de desembre), pàg. 2137-2140.

Projectes de llei

RGE núm. 4521/99, de modificació de la Llei 2/1999, de 24

de març, general turística de les Illes Balears en matèria

d’habitatges turístics de vacances, DS núm. 26 (4 d’abril), pàg.

1101-1103 i 1105.

Preguntes

RGE núm. 418/00, relativa a obres de l’Escola d’Hoteleria

d’Eivissa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 829-830.

RGE núm. 419/00, relativa a cursos a l’Escola d’Hoteleria

d’Eivissa, DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 830-831.

RGE núm. 709/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 914-915.

RGE núm. 710/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 916-9175.

RGE núm. 711/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 917-918.

RGE núm. 748/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 22 (29 de febrer), pàg. 918-919.

RGE núm. 844/00, relativa a modificació del Decret

243/1999, de 26 de novembre,  DS núm. 25 (28 de març), pàg.

1048.

RGE núm. 966/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1038-1039.

RGE núm. 967/00, relativa a habitatges turístics de

vacances,  DS núm. 25 (28 de març), pàg. 1040-1041.

RGE núm. 1086/00, relativa a expedient d’adjudicació del

camí de Sa Pujada a Formentera, DS núm. 24 (21 de març),

pàg. 1007-1008.

RGE núm. 1092/00, relativa a promoció d’”Eivissa,

patrimoni de la Humanitat”, DS núm. 24 (21 de març), pàg.

1014.

RGE núm. 1096/00, relativa a disminució de l’estacionalitat

a Eivissa-Formentera, DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1010-

1011.

RGE núm. 1332/00, relativa a valor cadastral de les finques

d’Aubarca i es Verger, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1119.

RGE núm. 1333/00, relativa a preu de les finques

d’Aubarca i es Verger, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1120-

1122.

RGE núm. 1623/00, relativa a compra de finques públiques

a Eivissa i Formentera, DS núm. 27 (11 d’abril), pàg. 1123-

1124.

RGE núm. 1682/00, relativa a promoció de Menorca

mitjançant el III Festival Internacional de cine de Menorca,  DS

núm. 28 (18 d’abril), pàg. 1157-1158.

RGE núm. 2414/00, relativa a oferta complementària a l’illa

de Menorca, DS núm. 33 (30 de maig), pàg. 1352.

RGE núm. 2474/00, relativa a cessament del director del

Centre d’Investigacions Tecnològiques de Turisme de les Illes

Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1387.
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RGE núm. 2476/00, relativa a informe sobre la qualitat de

l’aigua de les platges de Balears, DS núm. 34 (6 de juny), pàg.

1392-1393.

RGE núm. 2478/00, relativa a distribució dels 138 milions

de pessetes per a la rehabilitació de la cova d’Es Culleram, DS

núm. 34 (6 de juny), pàg. 1389.

RGE núm. 2479/00, relativa a promoció dels equips balears

de bàsquet en la Lliga LEB, DS núm. 34 (6 de juny), pàg. 1391.

RGE núm. 3433/00, relativa a oferta turística ilAlegal, DS

núm. 36 (19 de setembre), pàg. 1503.

RGE núm. 3434/00, relativa a declaracions del conseller de

Turisme en relació als hotelers, DS núm. 36 (19 de setembre),

pàg. 1506.

RGE núm. 4280/00, relativa a obres de restauració del camí

de sa Pujada a Formentera, DS núm. 41 (24 d'octubre), pàg.

1773-1774.

Propostes de creació de comissions no permanents

d’investigació

RGE núm. 4522/99, del Govern de les Illes Balears, sobre

els sistemes de contractació que segueix i ha seguit l’empresa

pública Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur), DS

núm. 25 (28 de març), pàg. 1066-1067.

CONSELLERA SENSE CARTERA, FERNANDA CARO

I BLANCO

Preguntes

RGE núm. 4555/99, relativa a opinió sobre la participació

d’equips de bàsquet de les Illes Balears a la lliga LEB, DS

núm. 17 (1 de febrer ), pàg. 747.

RGE núm. 328/00, relativa a Pista d’Aventures de Menorca,

DS núm. 20 (15 de febrer), pàg. 825-827.

RGE núm. 571/00, relativa a subvenció d’esportistes al

Rally Dakar-El Caire,  DS núm. 21 (22 de febrer), pàg. 870-

871.

RGE núm. 572/00, relativa a criteris de subvenció als

participants balears al Rally Dakar-El Caire,  DS núm. 21 (22

de febrer), pàg. 872-873.

ALTRES CÀRRECS

PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I

FORMENTERA, PILAR COSTA I SERRA

Sessió Plenària a la seu del Consell Insular d’Eivissa i

Formentera. DS núm. 24 (21 de març), pàg. 1006.
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