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DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Índex any 2001/Fascicle 2

 

ÍNDEX

ANY 2001

INTERVINENTS

Diputats 141

Membres del Govern 167

Altres càrrecs 176

DIPUTATS

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea.

Votació, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

A L O R D A  I  V ILA R R U B IA S,  A N T O N I (G rup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3245-3246.

Projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB per al

2002, RGE núm. 4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm. 80

(18 de desembre), pàg. 3470, 3509-3510, 3516-3517, 3519,

3534-3535, 3537-3539 i 3540.

Projectes de llei

RGE núm. 285/01, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de

Palma de la titularitat de tres solars situats en el terme

municipal de Palma.
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Debat dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2715-2716 i 2718.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera.

Debat dictamen Comissió d'Ordenació Territorial, DS núm. 79

(11 de desembre), pàg. 3426-3428 i 3432-3433.

RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm. 80

(18 de desembre), pàg. 3440-3442, 3444-3446 i 3448.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea.

Votació, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

RGE núm. 1678/01, relativa a ús de les llengües oficials en

l'encunyació de monedes de l'euro.

Debat de presa en consideració, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2754-2756 i 2758-2759.

RGE núm. 3344/01, relativa a modificació de l'article 471

de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial.

Debat de presa en consideració, DS núm. 71 (16 d'octubre),

pàg. 3081-3083 i 3085-3087.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4455/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3358-3359.

Reglament del Parlament de les Illes Balears

Proposta de la reforma RGE núm. 2743/01, presentada pels

membres de la Ponència de reforma del Reglament.

Debat de presa en consideració, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2942-2944.

InterpelAlacions

RGE núm. 593/01, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2522-2523.

RGE núm. 3497/01, relativa a política del Govern en

relació amb la prohibició de construcció a àrees d'interès

agrari, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3032-3033.

Mocions

RGE núm. 1525/01, en relació al Pla hidrològic, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2588-2589.

RGE núm. 3812/01, relativa a construcció d'habitatges

unifamiliars i altres actuacions referides a les àrees d'interès

agrari, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3107-3108.

RGE núm. 3926/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3137-3139.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4820/00, relativa a finançament de projectes

mediambientals de les comunitats autònomes a través de

l'impost sobre el rendiment de les persones físiques, DS núm.

55 (13 de març), pàg. 2483.

RGE núm. 592/01, relativa a redacció d'un pla pilot de

gestió de diverses zones de la Serra de na Burguesa, DS núm.

57 (27 de març), pàg. 2549-2550.

RGE núm. 1158/01, relativa a elaboració d'un pla de

detecció d'habitatges en situació de risc d'esfondrament, DS

núm. 63 (22 de maig), pàg. 2790-2791.

RGE núm. 2377/01, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2891-2892.

RGE núm. 2627/01, relativa a regulació de consultes

populars, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3035-3037 i 3041-

3042.

RGE núm. 3375/00, relativa a rebuig de la moció de

censura de l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3319-3322 i 3325-3326.

Compareixences

RGE núm. 3408/01, de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de

finançament autonòmic, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 3006-

3008 i 3013-3014.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

Proposta RGE núm. 3844/00, relativa a atribució de

competències als consells insulars en matèria d'ordenació del

territori.

Debat dictamen Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2410-2412 , 2414-

2415, 2417-2419 i 2421-2422.

Proposta RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de

competències als consells insulars en matèries de serveis

socials i de Seguretat Social.

Debat dictamen Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3077-3078. 

Proposta RGE núm. 2175/01, d'atribució de competències

als consells insulars en matèria de carreteres i de camins.

Debat de presa en consideració, DS núm. 64 (29 de maig), pàg.

2832-2833.

Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3385-3390.

AlAlusions

En relació amb la Moció, RGE núm. 3926/01, relativa a

regulació de l'execució de llicències d'edificació a les Illes

Balears, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3142.

En relació amb la Proposició no de Llei RGE núm.

3375/00, relativa a rebuig de la moció de censura de

l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg.

3322.

AMER RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3230.

Projectes de llei

RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat comercial a les

Illes Balears, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2857-2858 i 2864.

Proposicions de llei
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RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1268/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat

comercial a les Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2607-

2608.

InterpelAlacions

RGE núm. 593/01, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2523-2524.

Mocions

RGE núm. 1525/01, en relació al Pla hidrològic, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2584-2585 i 2591.

Preguntes

RGE núm. 527/01, relativa a inversions del Ministeri de

Medi Ambient a Balears en matèria d'aigües, DS núm. 50 (6 de

febrer), pàg. 2296.

RGE núm. 1084/01, relativa a Pla hidrològic de les Illes

Balears, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2504.

RGE núm. 1085/01, relativa a inversions hidrològiques, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2505.

RGE núm. 1513/01, relativa a fonts Ufanes, DS núm. 57

(27 de març), pàg. 2545.

RGE núm. 1514/01, relativa a ús de l'excedent d'aigua a

Palma, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2545.

RGE núm. 1742/01, relativa a recinte firal a Palma, DS

núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2621.

RGE núm. 2256/01, relativa a Llei de comerç i

competències exclusives de l'Estat, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2734.

RGE núm. 2257/01, relativa a normalització de la llengua

catalana a la Llei de comerç, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2735.

RGE núm. 2359/01, relativa a mesures del Govern contra

l'activitat dels "manteros", DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2774.

RGE núm. 2477/01, relativa a suport al parc natural de la

península de Llevant, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2812.

RGE núm. 3775/01, relativa a desviament del torrent de

Manacor, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3058.

RGE núm. 3776/01, relativa a transvasament de sa Costera,

DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3059.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4481/00, relativa a decret de liberalització del

horaris comercials, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2350-2351.

RGE núm. 4503/00, relativa a creació d'una borsa de

producció agropecuària, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2355.

RGE núm. 4505/00, relativa a Pla d'embelliment i millora

dels accessos als municipis, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2378.

RGE núm. 4577/00, relativa a conveni per accelerar les

subvencions i concessions als pagesos i ramaders de les Illes

Balears, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2453-2454.

RGE núm. 5638/00, relativa a protecció de la identificació

"eco" i "bio" per als aliments produïts d'acord amb tècniques

pròpies de l'agricultura ecològica, DS núm. 56 (20 de març),

pàg. 2530.

RGE núm. 1023/01, relativa a impuls de la reconversió

ecològica de l'agricultura i la ramaderia de les illes, DS núm. 62

(15 de maig), pàg. 2751.

RGE núm. 1673/01, relativa a Pla hidrològic nacional, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2896-2897.

RGE núm. 2879/01, relativa a suport al sector artesà, DS

núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3144.

RGE núm. 3877/01, relativa a possible contagi d'àntrax, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3099-3100.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3236-3238 i 3248.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3561-3564.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

RGE núm. 2839/01, de parelles estables, DS núm. 79 (11 de

desembre), pàg. 3416-3419.

Preguntes

RGE núm. 525/01, relativa a entrada en vigor de la Llei del

menor, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2295.

RGE núm. 673/01, relativa a colAlegi es Pont, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2371-2372.

RGE núm. 1511/01, relativa a enterraments ilAlegals al

cementiri municipal de Son Valentí (Palma), DS núm. 57 (27

de març), pàg. 2544.

RGE núm. 1619/01, relativa a raons d'unes diligències, DS

núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2579-2580.

RGE núm. 1620/01, relativa a llocs de feina, DS núm. 58 (3

d'abril), pàg. 2580-2581.

RGE núm. 1905/01, relativa a valoració sobre el projecte de

fer l'hospital de Son Llàtzer (Palma II) una fundació, DS núm.

60 (24 d'abril), pàg. 2661-2662.

RGE núm. 2170/01, relativa a copagament dels pensionistes

a la despesa farmacèutica, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2698.

RGE núm. 2476/01, relativa a declaracions sobre la

prohibició d'una llengua, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2811-

2812.

RGE núm. 2595/01, relativa a convocatòria d'oposicions,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2847.

RGE núm. 3451/01, relativa a servei d'alAlergiologia a

l'hospital de Son Llàtzer, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg.

2957.

RGE núm. 3452/01, relativa a control de la legalitat dels

enterraments a Son Valentí (Palma), DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2958.

RGE núm. 3778/01, relativa a situació sociosanitària a la

nostra comunitat, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3060.
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RGE núm. 3948/01, relativa a formació de policies locals,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3257.

RGE núm. 4391/01, relativa a inversions a Son Dureta, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3305.

RGE núm. 4392/01, relativa a salut mental, DS núm. 76 (20

de novembre), pàg. 3306.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1537/01, relativa a segell dedicat a la figura de

mossèn Alcover, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2630 i 2632.

RGE núm. 1682/01, relativa a pla específic per a la millora

d'ocupació estable a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2969-2970.

RGE núm. 1775/01, relativa a ús terapèutic del cànnabis,

DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2783-2784 i 2788.

RGE núm. 2627/01, relativa a regulació de consultes

populars, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3039.

RGE núm. 3375/01, relativa a rebuig de la moció de

censura de l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3323-3324.

Comissions no permanents d'investigació

Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica.

Debat dictamen de les propostes de conclusions, DS núm. 72

(23 d'octubre), pàg. 3115-3116 i 3119-3120.

BARCELÓ I M ARTÍ, JO ANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

RGE núm. 4938/00, relativa a consells insulars,, DS núm.

52 (20 de febrer), pàg. 2384-2385 i 2387.

RGE núm. 1522/01, relativa a designació de seu dels jutjats

social i penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca, DS núm. 60

(24 d'abril), pàg. 2684.

InterpelAlacions

RGE núm. 2069/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2929-2930.

Mocions

RGE núm. 3499/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del Port de Ciutadella, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2996-2997.

Preguntes

RGE núm. 5537/00, relativa a ajudes per la llengua blava,

DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2288.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

Proposta RGE núm. 3844/00, relativa a atribució de

competències als consells insulars en matèria d'ordenació del

territori, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2412-2413, 2416,

2418, 2420 i 2422.

Proposta RGE núm. 2175/01, d'atribució de competències

als consells insulars en matèria de carreteres i de camins, DS

núm. 64 (29 de maig), pàg. 2833-2834 i 2836-2837, DS núm.

78 (4 de desembre), pàg. 3383, 3386-3387, 3389, 3391.

AlAlusions

En relació a la Proposició no de llei, RGE núm. 2560/01,

relativa a inversions en infraestructures poliesportives a l'illa de

Menorca, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2977-2978.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCESCA, (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3608-3610.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

Preguntes

RGE núm. 2060/01, relativa a seguretat a les piscines i

platges de les Illes Balears, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2693.

RGE núm. 2060/01, relativa a seguretat a les piscines i

platges de les Illes Balears, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2727.

RGE núm. 2061/01, relativa a Pla estratègic d'educació vial,

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2693-2694.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5461/00, relativa a eliminar la violència cap a les

dones, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2489-2490.

RGE núm. 622/01, relativa a campanya "Adéu a les armes",

DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2554.

BUADES I BELTRAN, JOAN, (Grup Parlamentari Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3175 a 3177, 3198 a 3200

i 3230.

Projectes de llei

RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses

turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la

millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2634-2637.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3423-3425.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

InterpelAlacions

RGE núm. 1571/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys), pàg.

2668-2669.
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RGE núm. 1979/01, relativa a aprovació del Pla director

sectorial energètic, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2819-2820.

RGE núm. 2106/01, relativa a política del Govern en

relació amb la desestacionalització turística a les Pitiüses, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2742-2743.

Preguntes

RGE núm. 191/01, relativa a carril per a bicicletes a la

carretera entre el Port de Maó i el polígon industrial, DS núm.

50 (6 de febrer), pàg. 2297.

RGE núm. 624/01, relativa a autorització del Govern per a

l'ampliació de l'aeroport des Codolar, DS núm. 52 (20 de

febrer), pàg. 2372-2373.

RGE núm. 1738/01, relativa a evolució del fracàs escolar

a les Pitiüses, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2623.

RGE núm. 2120/01, relativa a beneficis de l'obertura de

nous camps de golf a Menorca, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2729.

RGE núm. 3359/01, relativa a aprovació dels plans

sectorials dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 67 (18

de setembre), pàg. 2922.

RGE núm. 3511/01, relativa a constitució dels consells

escolars insulars i municipals, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3018-3019.

RGE núm. 3925/01, relativa a funcionament dels serveis

d'inspecció de treball i de salut laboral a les Pitiüses, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3131.

RGE núm. 4494/01, relativa a necessitats, infraestructures

i dotacions econòmiques reclamades a l'Administració central

per a les Pitiüses en matèria de sanitat, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3373.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4504/00, relativa a contribucions al Llibre blanc

sobre seguretat alimentària, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2374-2375.

RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant

el trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,

DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2491-2493 i 2496-2498.

RGE núm. 5604/00, relativa a establiment  d'una taxa

internacional sobre les transaccions financeres especulatives

(Taxa Tobin), pàg. 2673-2675 i 2679.

RGE núm. 5638/00, relativa a protecció de la identificació

"eco" i "bio" per als aliments produïts d'acord amb tècniques

pròpies de l'agricultura ecològica, DS núm. 56 (20 de març),

pàg. 2529-2530.

RGE núm. 1023/01, relativa a impuls de la reconversió

ecològica de l'agricultura i la ramaderia de les illes, DS núm.

62 (15 de maig), pàg. 2747-2750 i 2753-2754.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

Proposta RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de

competències als consells insulars en matèries de serveis

socials i de Seguretat Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2314-2315 i DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3079-3080

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3232-3233 i 3238.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3467-3468, 3487-3489, 3493-3494,

3520, 3560, 3562-3563, 3595-3596 i  3598-3599.

Projectes de llei

RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses

turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la

millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2639 a 2641 i 2646.

RGE núm. 2839/01, de parelles estables, DS núm. 79 (11 de

desembre), pàg. 3416.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3839/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3273-3275 i

3277-3278.

InterpelAlacions

RGE núm. 4715/00, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació a la desestacionalització turística, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2339-2340.

RGE núm. 1239/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2627-2628.

RGE núm. 1571/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys), pàg.

2669.

RGE núm. 2070/01, relativa a situació del personal a

l'Hospital Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les Illes

Balears, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2962-2963.

RGE núm. 2106/01, relativa a política del Govern en

relació amb la desestacionalització turística a les Pitiüses, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2744.

RGE núm. 2769/01, relativa a gestions, accions i omissions

respecte de l' Hospital Militar de Palma, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3312.

Mocions

RGE núm. 5578/00, relativa a problemàtica del tancament

de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex

hospitalari de Mallorca, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2304-

2305.

RGE núm. 722/01, relativa a desestacionalització turística,

DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2404-2405.

RGE núm. 1869/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2701.

RGE núm. 2399/01, relativa a desestacionalització turística

a l'illa d'Eivissa, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2825-2826.

RGE núm. 2683/01, relativa a Pla director sectorial

energètic de les Illes Balears, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2885-2886.
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Preguntes

RGE núm. 643/01, relativa a fira de turisme, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2366.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3502/00, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2343-2344 i  2347-2348.

RGE núm. 4504/00, relativa a contribucions al Llibre blanc

sobre seguretat alimentària, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2375-2376.

RGE núm. 4506/00, relativa a creació de l'Institut d'Estudis

Sanitaris, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2408.

RGE núm. 4507/00, relativa a llei de drogues, DS núm. 55

(13 de març), pàg. 2479- 2480.

RGE núm. 4679/00, relativa a préstecs a baix interès per als

alumnes universitaris, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2456-

2457.

RGE núm. 5461/00, relativa a eliminar la violència cap a

les dones, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2488-2489.

RGE núm. 5604/00, relativa a establiment  d'una taxa

internacional sobre les transaccions financeres especulatives

(Taxa Tobin), pàg. 2676-2677.

RGE núm. 229/01, relativa a centre associat de la

Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2595-2596 i 2599.

RGE núm. 622/01, relativa a campanya "Adéu a les armes",

DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2553-2554.

RGE núm. 882/01, relativa a hospitals públics a les Illes

Balears, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2710-2711.

RGE núm. 1324/01, relativa a educació infantil, DS núm.

63 (22 de maig), pàg. 2797-2798.

RGE núm. 1681/01, relativa a creació d'una comissió

especial per a la millora de la prevenció de riscs laborals i de

la seguretat i salut en el treball, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2940-2941.

RGE núm. 1682/01, relativa a pla específic per a la millora

d'ocupació estable a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2968-2969.

RGE núm. 1775/01, relativa a ús terapèutic del cànnabis,

DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2785-2786.

RGE núm. 2073/01, relativa a mesures per adquirir i/o

rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de lloguer,

DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2934-2935.

RGE núm. 2995/01, relativa a Llei d'Universitats, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3148-3149.

RGE núm. 3340/01, relativa a modificació del Reial Decret

772/97, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3317.

RGE núm. 3473/01, relativa a defensa dels drets de la

comunitat autònoma de les Illes Balears sobre l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3410.

RGE núm. 3501/00, relativa a obres d'art als museus de les

Illes Balears, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2308-2309, 2312-

2313.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

Proposta RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de

competències als consells insulars en matèries de serveis

socials i de Seguretat Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2317-2318 i DS núm. 71 (16 d'octubre) pàg. 3072-3073 i 3075.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions  de la

Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes de

contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut

Balear de Promoció del Turisme (IBATUR), DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3044-3045.

Debat dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3113-3114 i 3118-3119.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4454/01

i fixació de les quantitats globals, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3334-3337, 3342-3344 i 3348-3349. 

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3449-3453, 3495-3496, 3511-3512,

3514-3515 i  3518.

Projectes de llei

RGE núm. 2005/00, del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 54 (6 de març), pàg. 2430-2432, 2435-2436.

RGE núm. 1635/01, de modificació de la Llei 15/2000, de

27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2001, DS núm. 66 (12 de

juny), pàg. 2901-2902 i 2905-2906.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Preguntes

RGE núm. 584/01, relativa a pujada del nivell del català de

cara a les properes oposicions, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg.

2328-2329.

RGE núm. 677/01, relativa a contracte blindat del Sr. Felio

Morey, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2367.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4820/00, relativa a finançament de projectes

mediambientals de les comunitats autònomes a través de

l'impost sobre el rendiment de les persones físiques, DS núm.

55 (13 de març), pàg. 2484-2485.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3235-3236.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3554-3556, 3558, 3562 i 3564.
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Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

InterpelAlacions

RGE núm. 1777/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2777-2778 i 2782.

RGE núm. 2069/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2925-2927 i 2930-2931.

Mocions

RGE núm. 2561/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 65 (5 de juny), pàg.

2849-2852.

RGE núm. 3499/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del Port de Ciutadella, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2994-2995 i 2997-2998.

Preguntes

RGE núm. 1091/01, relativa a tren-tramvia a Menorca entre

Ciutadella i Maó, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2471.

RGE núm. 1873/01, relativa a desdoblament de la carretera

Ciutadella-Maó, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2654-2655.

RGE núm. 2056/01, relativa a construcció de camps de golf

a Menorca, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2728.

RGE núm. 2361/01, relativa a programes de lluita contra la

pobresa, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2767-2768.

RGE núm. 2604/01, relativa a criteris del nomenament dels

representants al Consell Econòmic i Social, DS núm. 65 (5 de

juny), pàg. 2846.

RGE núm. 3529/01, relativa a quantitat pagada a Pareja i

Associats, advocats, per part del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2986.

RGE núm. 4204/01, relativa a expedient sancionador contra

l'empresa Sondymark, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg.

3258.

RGE núm. 4399/01, relativa a crisi de l'empresa Perlas

Majorica, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3304-3305.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1681/01, relativa a creació d'una comissió

especial per a la millora de la prevenció de riscs laborals i de

la seguretat i salut en el treball, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2938-2939 i 2941.

RGE núm. 1682/01, relativa a pla específic per a la millora

d'ocupació estable a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2965-2967 i 2970-2971.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3535-3536 i 3539.

Projectes de llei

RGE núm. 285/01, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de

Palma de la titularitat de tres solars situats en el terme

municipal de Palma, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2716-2719.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

InterpelAlacions

RGE núm. 3422/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3066-3067.

RGE núm. 3497/01, relativa a política del Govern en

relació amb la prohibició de construcció a àrees d'interès agrari,

DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3033 i 3035.

Mocions

RGE núm. 3812/01, relativa a construcció d'habitatges

unifamiliars i altres actuacions referides a les àrees d'interès

agrari, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3108-3110.

RGE núm. 3926/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3139-3140.

Preguntes

RGE núm. 672/01, relativa a denegació de l'1% cultural, DS

núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2368-2369.

RGE núm. 1083/01, relativa a nova ubicació de la base

aèria militar de Son Sant Joan, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2476.

RGE núm. 1321/01, relativa a reconeixement de la llengua

catalana dins la Unió Europea, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2511-2512.

RGE núm. 2171/01, relativa a peticions de solars, DS núm.

61 (8 de maig), pàg. 2696.

RGE núm. 2172/01, relativa a resposta a les peticions de

solars, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2697.

RGE núm. 2259/01, relativa a inversions ferroviàries a les

Illes Balears, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2737.

RGE núm. 2352/01, relativa a reordenament del mapa

sanitari de les Illes Balears, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2772.

RGE núm. 2597/01, relativa a estat sanitari de les platges de

Palma, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2848.

RGE núm. 2742/01, relativa a inversions als aeroports de

les Illes Balears, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2882-2883.

RGE núm. 4212/01, relativa a crisi del sector aeri, DS núm.

75 (13 de novembre), pàg. 3262-3263.

RGE núm. 4463/01, relativa a reparació de danys en

infraestructures, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3371.

RGE núm. 5087/01, relativa a recursos hídrics, DS núm. 79

(11 de desembre), pàg. 3403.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant

el trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,

DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2494-2495.

RGE núm. 592/01, relativa a redacció d'un pla pilot de

gestió de diverses zones de la Serra de na Burguesa, DS núm.

57 (27 de març), pàg. 2550-2551.
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RGE núm. 622/01, relativa a campanya "Adéu a les armes",

DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2552-2553 i 2555.

RGE núm. 1158/01, relativa a elaboració d'un pla de

detecció d'habitatges en situació de risc d'esfondrament, DS

núm. 63 (22 de maig), pàg. 2791-2793.

RGE núm. 2073/01, relativa a mesures per adquirir i/o

rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de lloguer,

DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2935-2937.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3493-3494, 3526.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5604/00, relativa a establiment  d'una taxa

internacional sobre les transaccions financeres especulatives

(Taxa Tobin), pàg. 2678-2679.

CASTILLO I FERRER, AINA M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3541-3542, 3544-3545 i 3549.

Projectes de llei

RGE núm. 2969/00, sobre el patrimoni de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 57 (27 de març), pàg.

2559 a 2561 i 2563-2564.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

InterpelAlacions

RGE núm. 2769/01, relativa a gestions, accions i omissions

respecte de l' Hospital Militar de Palma, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3309-3310.

Preguntes

RGE núm. 2055/01, relativa a utilització del vehicle IB-

6285-DK de la Conselleria de Benestar Social per a fins

particulars de la directora general de menors, Sra. Rado, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2691-2692.

RGE núm. 2260/01, relativa a mesures preses per la

Conselleria de Medi Ambient atesa la denúncia formulada pels

veïnats de la depuradora de Santa Maria, DS núm. 62 (15 de

maig), pàg. 2729-2730.

RGE núm. 2261/01, relativa a depuració terciària a l'EDAR

de Santa Maria, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2730-2731.

RGE núm. 3393/01, relativa a absència de la gerent de

l'Ibanat del seu lloc de feina, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2915.

RGE núm. 3533/01, relativa a absència de la gerent de

l'Ibanat del seu lloc de feina, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg.

2991-2992.

RGE núm. 3675/01, relativa a equiparació de treballadors

al grup del complex hospitalari de Mallorca, DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3023.

RGE núm. 4205/01, relativa a destitució del Sr. Carretero,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3258-3259.

RGE núm. 4402/01, relativa a urgències ateses pels metges

psiquiatres a la sala d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3306-3307.

RGE núm. 4949/01, relativa a manera de ser de les

secretàries dels alts càrrecs segons l'equip de govern del

Consell Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de

desembre), pàg. 3395-3396.

RGE núm. 5092/01, relativa a projecte de futur dels

hospitals Joan March i General, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3399.

SolAlicitud d'empara

En relació amb la InterpelAlació RGE núm. 2769/01, relativa

a gestions, accions i omissions respecte de l' Hospital Militar de

Palma, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3314.

CEREZO I MIR, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3491-3493.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

InterpelAlacions

RGE núm. 1239/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2624-2625 i 2628-

2629.

Mocions

RGE núm. 1869/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2699-2700 i 2702.

Preguntes

RGE núm. 3960/01, relativa a malalts mentals crònics

internats a l'Hospital Psiquiàtric, DS núm. 73 (30 d'octubre),

pàg. 3126-3127.

RGE núm. 4211/01, relativa a capacitat del psicogeriàtric,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3266.
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CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3190-3193, 3205 i 3248.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3470, 3494-3495, 3596-3597 i 3599.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

InterpelAlacions

RGE núm. 1239/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2628.

RGE núm. 1979/01, relativa a aprovació del Pla director

sectorial energètic, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2821.

Mocions

RGE núm. 2071/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils de 0 a 3 anys, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2703-2704 i 2707-2708.

RGE núm. 2683/01, relativa a Pla director sectorial

energètic de les Illes Balears, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2887.

Preguntes

RGE núm. 5538/00, relativa a detecció de possibles casos

d'encefalopatia espongiforme, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2288-2289.

RGE núm. 528/01, relativa a defensa del fet insular a la

cimera de Niça, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2333.

RGE núm. 670/01, relativa a transferències de l'Inem, DS

núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2369-2370.

RGE núm. 847/01, relativa a resultat dels mesuraments del

nivells de radiació a la badia de Palma, DS núm. 53 (27 de

febrer), pàg. 2400.

RGE núm. 759/01, relativa a comissions de servei al

departament del conseller d'Educació i Cultura, DS núm. 53

(27 de febrer), pàg. 2401.

RGE núm. 1322/01, relativa a finançament generat pels

decrets de mínims a l'ensenyament secundari obligatori, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2512-2513.

RGE núm. 1512/01, relativa a evolució dels preus dels

productes petrolífers, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2546-

2547.

RGE núm. 1743/01, relativa a entrevista amb la ministra

d'Educació, Cultura i Esports, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg.

2621-2622.

RGE núm. 1744/01, relativa a convenis amb ajuntaments,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2622.

RGE núm. 2169/01, relativa a inscripció de la Fundació

Hospital de Manacor, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2698.

RGE núm. 2478/01, relativa a Llei d'universitats, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2813-2814.

RGE núm. 2598/01, relativa a normativa de transport

escolar, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2876-2877.

RGE núm. 3391/01, relativa a formació professional per al

curs 2001-2002, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2921.

RGE núm. 3515/01, relativa a malaltia produïda per

l'insecte del gènere Tomicus, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg.

2983.

RGE núm. 3876/01, relativa a plans d'emergència, DS núm.

72 (23 d'octubre), pàg. 3099.

RGE núm. 3947/01, relativa a adjudicació de llicències

d'emissores de ràdio, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3130.

RGE núm. 4393/01, relativa a centres de salut acabats, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3307.

RGE núm. 4394/01, relativa a Hospital d'Inca, DS núm. 76

(20 de novembre), pàg. 3308-3309.

RGE núm. 4461/01, relativa a coordinació durant els

temporals, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3371.

RGE núm. 4943/01, relativa a transferències de sanitat, DS

núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3372.

RGE núm. 5088/01, relativa a carretera Palma-Manacor,

DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3404.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5604/00, relativa a establiment  d'una taxa

internacional sobre les transaccions financeres especulatives

(Taxa Tobin), pàg. 2677-2678.

RGE núm. 229/01, relativa a centre associat de la

Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2597-2598.

RGE núm. 903/01, relativa a una càtedra Francesc de Borja

Moll, pàg. 2682.

RGE núm. 3473/01, relativa a defensa dels drets de la

comunitat autònoma de les Illes Balears sobre l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3410 a

3412.

RGE núm. 4322/01, relativa a crèdit extraordinari per fer

front als treballs produïts per la tempesta dels passats dies 10

i 11 de novembre, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3380 a

3382.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes de

contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut

Balear de Promoció del Turisme (IBATUR), DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3045 a 3047 i 3049-30503-3044.

Canvi ordre del dia

En relació amb la Proposició de Llei RGE núm. 3819/00,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2462.

Em relació amb la Proposició no de llei , RGE núm. 882/01,

relativa a hospitals públics a les Illes Balears, DS núm. 58 (3

d'abril), pàg. 2570.

En relació amb la pregunta RGE núm. 3515/01, relativa a

malaltia produïda per l'insecte del gènere Tomicus, DS núm. 69

(2 d'octubre), pàg. 2983.

Qüestions d'ordre
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En relació amb la Moció RGE núm. 2561/01, relativa a

accés a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2852.

En relació amb la Moció RGE núm. 2995/01, relativa a Llei

d'Universitats, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3152.

En relació amb la Proposició no de Llei RGE núm.

3375/00, relativa a rebuig de la moció de censura de

l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg.

3323.

Queixes

En relació amb la InterpelAlació RGE núm. 2769/01,

relativa a gestions, accions i omissions respecte de l' Hospital

Militar de Palma, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3314-

3315.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3246 a 3248.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4454/01

i fixació de les quantitats globals, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3346-3350. 

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3451-3453 i 3496.

Projectes de llei

RGE núm. 2005/00, del Govern de les Illes Balears, DS

núm. 54 (6 de març), pàg. 2432-2436.

RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses

turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la

millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2642-2644 i 2647.

RGE núm. 1635/01, de modificació de la Llei 15/2000, de

27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2001, DS núm. 66 (12 de

juny), pàg. 2903-2907.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Preguntes

RGE núm. 1617/01, relativa a resultat de l'aplicació de la

Llei REB, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2577-2578.

RGE  núm. 1618/01, relativa a actuacions del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2578-2579.

RGE núm. 1904/01, relativa a capacitat impositiva de les

autonomies, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2660.

RGE núm. 2358/01, relativa a dèficit fiscal de les Illes

Balears, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2773-2774.

RGE núm. 2479/01, relativa a transport ferroviari, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2814.

RGE núm. 2596/01, relativa a sorteig de viatges al Carib,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2847-2848.

RGE núm. 2740/01, relativa a campanya del Govern, DS

núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2911.

RGE núm. 3688/01, relativa a aplicació de la Llei de Règim

especial de les Illes Balears, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3025.

RGE núm. 3878/01, relativa a tamarells per pedres, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3100-3101.

RGE núm. 3879/01, relativa a la Colònia de Sant Jordi, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3101.

RGE núm. 3949/01, relativa a transvasament de sa Costera,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3130.

RGE núm. 4462/01, relativa a augment dels imposts sobre

hidrocarburs, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3394-3395.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4820/00, relativa a finançament de projectes

mediambientals de les comunitats autònomes a través de

l'impost sobre el rendiment de les persones físiques, DS núm.

55 (13 de març), pàg. 2483.

Compareixences

RGE núm. 3408/01, de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de

finançament autonòmic, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 3008-

3010.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre possibles

irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a

les Illes Balears, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3283-

3286 i 3291-3292.

DUBÓN I PRETUS, MARIA LLUÏSA, (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3505-3506.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2463.

InterpelAlacions

RGE núm. 1777/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2781.

Mocions

RGE núm. 2561/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 65 (5 de juny), pàg.

2851-2852.

Preguntes

RGE núm. 975/01, relativa a accessos a l'hospital de Son

Llàtzer, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2444.
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RGE núm. 3950/01, relativa a jornada de l'aigua a Menorca,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3129.

RGE núm. 5090/01, relativa a eliminació del material de

risc, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3404.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari

Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3458-3459 i 3460-3461.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

Propostes

Proposta de reforma RGE núm. 2743/01, presentada pels

membres de la Ponència de reforma del Reglament, DS núm.

67 (18 de setembre), pàg. 2944.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3174-3175.

Projectes de llei

RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat comercial a les

Illes Balears, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2855-2856,  2859,

2862-2863 i 2866.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3431-3432.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2463.

Preguntes

RGE núm. 3875/01, relativa a actuacions en matèria de

protecció civil, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3102.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre possibles

irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a

les Illes Balears, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3278-

3279, 3289-3290 i 3293.

AlAlusions

En relació amb les propostes de conclusions de la Comissió

no permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en

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

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3293.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3480, 3599-3601, 3605-3606 i 3608.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2463.

InterpelAlacions

RGE núm. 2070/01, relativa a situació del personal a

l'Hospital Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les Illes

Balears, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2959-2961 i 2963-

2964.

Mocions

RGE núm. 5578/00, relativa a problemàtica del tancament

de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex

hospitalari de Mallorca, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2301-

2302 i 2306-2307.

Preguntes

RGE núm. 1517/01, relativa a mesures de salubritat de

l'hostal Sayonara, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2538-2539.

RGE núm. 1621/01, relativa a paraules pronunciades per la

consellera de Sanitat en relació amb l'adquisició d'un

electroshock, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2572-2573.

RGE núm. 2054/01, relativa a cessament del director de

l'Hospital Psiquiàtric, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2694-

2695.

RGE núm. 2264/01, relativa a destí final de l'actual centre

de salut de Marratxí, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2732-

2733.

RGE núm. 2468/01, relativa a negociacions en relació amb

l'Hospital Militar, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2809-2810.

RGE núm. 2469/01, relativa a ubicació del futur PAC de

Santa Margalida, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2810-2811.

RGE núm. 2603/01, relativa a centres de salut inaugurats

per la Conselleria de Sanitat, DS núm. 65 (5 de juny), pàg.

2845-2846.

RGE núm. 2747/01, relativa a cessament o dimissió del

director general del Serbasa, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2879-2880.

RGE núm. 3886/01, relativa a declaracions de la directora

de l'Ibas en relació amb la desaparició de les residències per a

la gent vàlida, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3092-3093.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3502/00, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2345-2347.

RGE núm. 4506/00, relativa a creació de l'Institut d'Estudis

Sanitaris, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2406-2408.

RGE núm. 4507/00, relativa a llei de drogues, DS núm. 55

(13 de març), pàg. 2477-2481.

RGE núm. 882/01, relativa a hospitals públics a les Illes

Balears, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2711-2713.

RGE núm. 1775/01, relativa a ús terapèutic del cànnabis,

DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2786-2788.
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RGE núm. 2377/01, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2892-2894.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3461 a 3463, 3466-3467, 3469,

3472 i 3610.

Projectes de llei

RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses

turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la

millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2633-2634 i 2645.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3434.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2463.

InterpelAlacions

RGE núm. 4715/00, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació a la desestacionalització turística, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2335-2337 i  2340-2342.

Mocions

RGE núm. 722/01, relativa a desestacionalització turística,

DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2402-2405.

Preguntes

RGE núm. 508/01, relativa a recomanació del Sr. Borràs a

l'Hble. Sr. Conseller de Treball, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2292.

RGE núm. 589/01, relativa a recepció oferta al sector

turístic amb motiu de Fitur, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2365.

RGE núm. 680/01, relativa a estudi encarregat al despatx

Gómez-Acebo&Pombo, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2396-

2397.

RGE núm. 760/01, relativa a modificació de la Llei general

turística, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2440.

RGE núm. 969/01, relativa a canvi en la realització dels

estudis de despesa turística, DS núm. 54 (6 de març), pàg.

2441.

RGE núm. 1098/01, relativa a proposta del pla  hidrològic

del PSOE, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2506.

RGE núm. 1625/01, relativa a assistència del representant

sindical a l'interrogatori a una empleada del Codefoc, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2581-2582.

RGE núm. 1626/01, relativa a interrogatori a una

funcionària del Codefoc, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2617.

RGE núm. 2262/01, relativa a distribució per part del

Govern d'un escrit on es demana l'incompliment d'una llei

aprovada pel Congrés dels Diputats, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2731-2732.

RGE núm. 3394/01, relativa a vigència del pacte

antitransfuguisme, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2916.

RGE núm. 3443/01, relativa al pacte antitransfuguisme, DS

núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2984-2985.

RGE núm. 3674/01, relativa a estat d'execució del conveni

de construcció del CITTIB, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3022.

RGE núm. 3880/01, relativa a màrqueting turístic 2001-

2006, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3093-3094.

RGE núm. 3954/01, relativa a suspensió de l'aplicació de

l'ecotaxa, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3127-3128.

RGE núm. 4398/01, relativa a dimissió de la Consellera de

Medi Ambient, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3303-3304.

Comissions no permanents d'investigació

Debat dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3116-3118 i 3120.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3242-3244 i 3248.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3497-3499, 3502-3503, 3507-3508,

3510, 3520 i 3584 .

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2463.

InterpelAlacions

RGE núm. 593/01, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2517-2519 i 2525-2526.

RGE núm. 3497/01, relativa a política del Govern en

relació amb la prohibició de construcció a àrees d'interès agrari,

DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3029-3030 i 3034-3035.

Mocions

RGE núm. 1525/01, en relació al Pla hidrològic, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2582-2584 i 2589-2591.

RGE núm. 3812/01, relativa a construcció d'habitatges

unifamiliars i altres actuacions referides a les àrees d'interès

agrari, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3104-3015 i 3111.

Preguntes

RGE núm. 581/01, relativa a tarifes del tren sa Pobla-

Palma, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2326-2327.

RGE núm. 582/01, relativa a rebaixa en el preu del bitllet

del tren sa Pobla-Palma, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2327-

2328.

RGE núm. 1088/01, relativa a opinió del Molt Hble. Sr.

President en relació amb la situació de la casa del Sr. Boris

Becker, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2473-2474.
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RGE núm. 3397/01, relativa a solució al problema de

l'aigua a la zona nord de Mallorca, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2919.

RGE núm. 3398/01, relativa a recollida de l'aigua de les

fonts Ufanes, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2920-2921.

RGE núm. 3439/01, relativa a neteja de torrents, DS núm.

68 (25 de setembre), pàg. 2954.

RGE núm. 3440/01, relativa a neteja dels torrents de Sant

Miquel i de Muro, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2955.

RGE núm. 3527/01, relativa a possibilitats comercials a

altres empreses similars a Miret, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2985-2986.

RGE núm. 3785/01, relativa a transferències en matèria de

serveis socials i seguretat social, DS núm. 71 (16 d'octubre),

pàg. 3057.

RGE núm. 3786/01, relativa a quantitat econòmica

destinada a l'arrendament i a la compra d'habitatges construïts,

DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3057-3058.

RGE núm. 3882/01, relativa a establiment de quotes a

l'entrada d'immigrants, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3096.

RGE núm. 3956/01, relativa a compra de les fonts Ufanes,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3131-3132.

RGE núm. 5096/01, relativa a visita a les zones amb perill

d'inundació, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3401.

RGE núm. 5097/01, relativa a obres d'emergència als

torrents de les Illes Balears, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3402.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1158/01, relativa a elaboració d'un pla de

detecció d'habitatges en situació de risc d'esfondrament, DS

núm. 63 (22 de maig), pàg. 2788-2790 i 2793-2794.

RGE núm. 1673/01, relativa a Pla hidrològic nacional, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2898-2900.

AlAlusions

En relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE

núm. 4086/01, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3531.

En relació amb la Proposició no de Llei RGE núm.

3375/00, relativa a rebuig de la moció de censura de

l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg.

3321-3322.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3548 a 3551 i 3607-3608.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

InterpelAlacions

RGE núm. 2070/01, relativa a situació del personal a

l'Hospital Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les Illes

Balears, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2963.

Mocions

RGE núm. 5578/00, relativa a problemàtica del tancament

de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex

hospitalari de Mallorca, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2305-

2306.

RGE núm. 1869/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2701-2702.

Preguntes

RGE núm. 575/01, relativa a terrenys de l'hospital d'Inca,

DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2362.

RGE núm. 671/01, relativa a Servei d'ocupació de les Illes

Balears, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2370-2371.

RGE núm. 1906/01, relativa a incidència suspensió reforma

de Son Dureta, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2661.

RGE núm. 1907/01, relativa a suspensió de la reforma de

l'Hospital de Son Dureta, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2661.

RGE núm. 3516/01, relativa a campanyes de divulgació de

donació d'òrgans, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2992.

RGE núm. 3689/01, relativa a l'Hospital Militar, DS núm.

70 (9 d'octubre), pàg. 3026.

RGE núm. 4215/01, relativa a centre de salut mental de

Ciutadella, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3264.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3502/00, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2345.

RGE núm. 4506/00, relativa a creació de l'Institut d'Estudis

Sanitaris, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2408.

RGE núm. 4507/00, relativa a llei de drogues, DS núm. 55

(13 de març), pàg. 2480.

RGE núm. 882/01, relativa a hospitals públics a les Illes

Balears, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2708-2710 i 2713.

RGE núm. 2377/01, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2888-2890 i 2894.

RGE núm. 3340/01, relativa a modificació del Reial Decret

772/97, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3315-3318.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 71 (16 d'octubre) pàg. 3073-3075 i 3078.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3234-3235.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4454/01

i fixació de les quantitats globals, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3345-3346. 

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3451, 3453, 3458, 3505, 3573-3574,

3577 i 3583-3584.

Projectes de llei
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RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat comercial a les

Illes Balears, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2856-2857, 2863-

2864 i 2867.

RGE núm. 1635/01, de modificació de la Llei 15/2000, de

27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2001, DS núm. 66 (12 de

juny), pàg. 2902.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

RGE núm. 4938/00, relativa a consells insulars, DS núm.

52 (20 de febrer), pàg. 2383 i 2387.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1268/01, del Grup Parlamentari Popular al

Projecte de llei RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat

comercial a les Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2606-

2607 i 2609.

Propostes de resolució derivades del debat de la

comunicació del Govern

Relativa a les memòries de gestió de competències

assumides pels consells insulars corresponents al 1998, DS

núm. 57 (27 de març), pàg. 2557-2558.

InterpelAlacions

RGE núm. 1777/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2780-2781.

RGE núm. 2069/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2928-2929.

RGE núm. 3422/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3066.

Mocions

RGE núm. 2071/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils de 0 a 3 anys, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2706.

RGE núm. 2561/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 65 (5 de juny), pàg.

2850-2851.

RGE núm. 3499/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del Port de Ciutadella, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2995-2996.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4503/00, relativa a creació d'una borsa de

producció agropecuària, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2354-

2355.

RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant

el trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,

DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2493-2494.

RGE núm. 1023/01, relativa a impuls de la reconversió

ecològica de l'agricultura i la ramaderia de les illes, DS núm.

62 (15 de maig), pàg. 2750.

RGE núm. 2560/01, relativa a inversions en infraestructures

poliesportives a l'illa de Menorca, DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2974-2975.

RGE núm. 2879/01, relativa a suport al sector artesà, DS

núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3143-3145.

RGE núm. 4322/01, relativa a crèdit extraordinari per fer

front als treballs produïts per la tempesta dels passats dies 10

i 11 de novembre, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3381.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre possibles

irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a

les Illes Balears, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3282-

3283 i 3291.

GONZÁLEZ I O RTEA, JO SÉ M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3207 a 3213, 3220 a

3222.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3547.

Projectes de llei

RGE núm. 285/01, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de

Palma de la titularitat de tres solars situats en el terme

municipal de Palma, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2714-2715

i 2717-2718.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3434.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

Preguntes

RGE núm. 504/01, relativa a suport funcionarial a una

conferència d'un membre d'Euskal Herritarrok, DS núm. 50 (6

de febrer), pàg. 2290.

RGE núm. 505/01, relativa a manca de mesures en relació

amb una conferència no autoritzada d'un membre d'Euskal

Herritarrok, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2329-2330.

RGE núm. 679/01, relativa a obres a carreteres amb

finançament avançat a càrrec dels municipis afectats, DS núm.

53 (27 de febrer), pàg. 2396.

RGE núm. 970/01, relativa a retards en el tren de Palma a

sa Pobla, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2443.

RGE núm. 971/01, relativa a retard a les obres de la

carretera del port d'Andratx a s'Arracó, DS núm. 54 (6 de

març), pàg. 2445.

RGE núm. 1092/01, relativa a compra de material per a la

realització del ferrocarril Inca-Manacor, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2472.

RGE núm. 1093/01, relativa a estudis de viabilitat de les

línies ferroviàries Palma-Inca i Palma-Sóller, DS núm. 55 (13

de març), pàg. 2472-2473.
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RGE núm. 1317/01, relativa a proposta de traçat de la

prolongació del ferrocarril Palma-sa Pobla fins a Alcúdia, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2515.

RGE núm. 1318/01, relativa a eliminació completa de

barreres arquitectòniques, DS núm. 57 (27 de març), pàg.

2542-2543.

RGE núm. 1519/01, relativa a foment de l'ús de materials

reciclables i no contaminants, DS núm. 57 (27 de març), pàg.

2547-2548.

RGE núm. 1622/01, relativa a interrogatori efectuat pel cap

de Departament de Funció Pública, DS núm. 60 (24 d'abril),

pàg. 2662-2664.

RGE núm. 2266/01, relativa a tramesa de l'avantprojecte de

la llei de biodiversitat, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2737-

2738.

RGE núm. 2267/01, relativa a compareixença del conseller

d'Innovació i Energia per explicar la política que pensa dur a

terme, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2738.

RGE núm. 2363/01, relativa a retirada del projecte de llei

de modificació de la Llei general turística, DS núm. 63 (22 de

maig), pàg. 2769-2770.

RGE núm. 3395/01, relativa a recessió econòmica a les Illes

Balears, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2917.

RGE núm. 3442/01, relativa a variant sud d'Andratx, DS

núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2956.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4322/01, relativa a crèdit extraordinari per fer

front als treballs produïts per la tempesta dels passats dies 10

i 11 de novembre, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3379-

3382.

Compareixences

RGE núm. 3408/01, de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de

finançament autonòmic, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 3010-

3011 i 3014.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 2175/01, d'atribució de competències als

consells insulars en matèria de carreteres i de camins, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2834-2837 i DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3383-3390.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes de

contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut

Balear de Promoció del Turisme (IBATUR), DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3047-3051.

Qüestions d'ordre

En relació amb la Pregunta, RGE núm. 527/01, relativa a

inversions del Ministeri de Medi Ambient a Balears en matèria

d'aigües, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2295.

En relació amb la Proposició de Llei RGE núm. 3819/00,

relativa a participació de les comunitats autònomes en el

Consell de la Unió Europea, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2462.

En relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE

núm. 4086/01, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3547.

GO RNÉS I H ACH ERO , JOSEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3839/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3267-3268,

3270 i 3276-3277.

Preguntes

RGE núm. 1518/01, relativa a gestió del Teatre Principal de

Maó, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2539-2540.

RGE núm. 1630/01, relativa a participació dels consells de

Menorca i d'Eivissa i Formentera en el festival "Teatres del

Món", DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2574.

RGE núm. 1874/01, relativa a ubicació del nou alberg

juvenil a Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2655-2656.

RGE núm. 2745/01, relativa a transferències als consells en

matèria esportiva, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2912.

RGE núm. 2746/01, relativa a partides pressupostàries per

a un pavelló multi funcional a Menorca, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2913.

RGE núm. 3679/01, relativa a catàleg d'entitats que tenen

com a objectiu el patrimoni històric de les Illes Balears, DS

núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3019-3020.

RGE núm. 3881/01, relativa a negativa a lliurar

documentació per part del conseller de Turisme, DS núm. 72

(23 d'octubre), pàg. 3094-3095.

RGE núm. 4210/01, relativa a transferències en matèria

esportiva als consells insulars, DS núm. 75 (13 de novembre),

pàg. 3265-3266.

RGE núm. 4465/01, relativa a igualtat de condicions entre

els opositors de Mallorca i els de Menorca, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3366-3367.

RGE núm. 4466/01, relativa a integració del Govern de les

Illes Balears en la Fundació del Teatre Principal de Maó, DS

núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3367-3368.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3501/00, relativa a obres d'art als museus de les

Illes Balears, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2311- 2312.

RGE núm. 2560/01, relativa a inversions en infraestructures

poliesportives a l'illa de Menorca, DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2971-2972  i 2976-2978.

RGE núm. 3473/01, relativa a defensa dels drets de la

comunitat autònoma de les Illes Balears sobre l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3406-

3408 i 3410-3411.

Qüestions d'ordre

En relació amb la Pregunta RGE núm. 3881/01, relativa a

negativa a lliurar documentació per part del conseller de

Turisme, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3095.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista)
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Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3178-3182 i 3200-3202.

Preguntes

RGE núm. 2265/01, relativa a opinió del Molt Hble. Sr.

President del Govern en relació a les manifestacions del

conseller de Treball sobre uns determinats grups hotelers, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2734.

 

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup

Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3517-3519 i 3526-3527.

Projectes de llei

RGE núm. 2969/00, sobre el patrimoni de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, DS núm. 57 (27 de març), pàg.

2561-2564.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

RGE núm. 3344/01, relativa a modificació de l'article 471

de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3083.

InterpelAlacions

RGE núm. 208/01, relativa a millora de l'Administració per

a una atenció eficaç als ciutadans, DS núm. 54 (6 de març),

pàg. 2449-2450.

RGE núm. 3662/01, relativa a coordinació i colAlaboració

entre el Govern i els consells insulars, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3376-3377.

Mocions

RGE núm. 1242/01, relativa a millora de l'Administració

per a una atenció eficaç als ciutadans, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2528.

Preguntes

RGE núm. 523/01, relativa a prohibició de videojocs que

facin apologia de la violència o de conductes delictives, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2332.

RGE núm. 524/01, relativa a increment de pensions no

contributives, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2334.

RGE núm. 848/01, relativa a actuacions en relació amb els

"immigrants sense papers", DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2399.

RGE núm. 976/01, relativa a transferència de sanitat, DS

núm. 54 (6 de març), pàg. 2444.

RGE núm. 2739/01, relativa a campanyes de donació

d'òrgans, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2882.

RGE núm. 3777/01, relativa a proves d'accés a la funció

pública, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3060.

RGE núm. 4213/01, relativa a l'Institut Balear de Seguretat

Pública, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3263-2364.

RGE núm. 4214/01, relativa a oferta pública d'ocupació, DS

núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3264.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5461/00, relativa a eliminar la violència cap a les

dones, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2486-2487 i 2490-2491.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2318-2319.

HUGUET I ROTGER, JOAN, (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3454-3455, 3457 i 3459-3460.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

RGE núm. 4938/00, relativa a consells insulars, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2379-2381 i 2385-2386.

RGE núm. 3344/01, relativa a modificació de l'article 471

de la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3083-3086.

Propostes

Proposta de reforma RGE núm. 2743/01, presentada pels

membres de la Ponència de reforma del Reglament, DS núm.

67 (18 de setembre), pàg. 2944-2945.

InterpelAlacions

RGE núm. 3662/01, relativa a coordinació i colAlaboració

entre el Govern i els consells insulars, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3374-3375 i 3377-3378.

Preguntes

RGE núm. 5432/00, relativa a "entretenedores de la

sociedad", DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2287.

RGE núm. 510/01, relativa a patrocini i publicitat a la

revista "Espai GL", DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2294.

RGE núm. 512/01, relativa a comissió d'investigació

d'Ibatur, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2394-2395.

RGE núm. 681/01, relativa a projecte de desdoblament de

la carretera Maó-Ciutadella, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2397-2398.

RGE núm. 1313/01, relativa a documents de la gestió del

Fons Social Europeu, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2508-

2509.

RGE núm. 1315/01, relativa a devolució de 456.845.607

pessetes per part del Codefoc, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2509-2510.

RGE núm. 1459/01, relativa a manifestacions d'Esquerra

Unida en relació amb el Consell Consultiu, DS núm. 58 (3

d'abril), pàg. 2576-2577.

RGE núm. 1460/01, relativa a "desautorització al govern de

progrés", DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2616-2617.
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RGE núm. 1461/01, relativa a informe del Consell

Consultiu en relació amb la Llei d'estrangeria, DS núm. 60 (24

d'abril), pàg. 2656-2657.

RGE núm. 1462/01, relativa a informes efectuats a altres

comunitats autònomes en relació amb la Llei d'estrangeria, DS

núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2657-2658.

RGE núm. 2265/01, relativa a opinió del Molt Hble. Sr.

President del Govern en relació a les manifestacions del

conseller de Treball sobre uns determinats grups hotelers, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2733-2734.

RGE núm. 2365/01, relativa a crida a la mobilització i

confrontació social per part de la consellera de Benestar Social

per donar suport a la Llei de parelles de fet, DS núm. 63 (22 de

maig), pàg. 2771-2772.

RGE núm. 2366/01, relativa a criteris d'actuació del

conseller de Treball, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2776.

RGE núm. 3529/01, relativa a quantitat pagada a Pareja i

Associats, advocats, per part del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2986.

RGE núm. 3530/01, relativa a aportació del president del

Govern a la resolució de la crisi mundial, DS núm. 69 (2

d'octubre), pàg. 2987-2988.

RGE núm. 4207/01, relativa a mesures internes per tal que

els fets succeïts a Formentor no es tornin a produir, DS núm.

75 (13 de novembre), pàg. 3260.

RGE núm. 4396/01, relativa a acte de protesta de la

Consellera de Medi Ambient en contra de la Cimera de

Formentor, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3301-3302.

RGE núm. 4397/01, relativa a mesures internes per tal que

els fets succeïts a Formentor no es tornin a produir, DS núm.

76 (20 de novembre), pàg. 3302-3303.

RGE núm. 4467/01, relativa a participació del president del

Govern a la Cimera de Formentor, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3368.

RGE núm. 4468/01, relativa a vinculació de la consellera

de Medi Ambient amb el president del Govern, DS núm. 78 (4

de desembre), pàg. 3368.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2627/01, relativa a regulació de consultes

populars, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3039-3042.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3076-3079.

Contradiccions

En relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE

núm. 4086/01, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3461.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3590-3591, 3593-3594, 3593-3594

i 3597-3598.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

RGE núm. 1522/01, relativa a designació de seu dels jutjats

social i penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca, DS núm. 60

(24 d'abril), pàg. 2685-2686.

Propostes

Relativa a les memòries de gestió de competències

assumides pels consells insulars corresponents al 1998, DS

núm. 57 (27 de març), pàg. 2556-2557.

InterpelAlacions

RGE núm. 1979/01, relativa a aprovació del Pla director

sectorial energètic, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2816-2818

i 2821-2822.

RGE núm. 3422/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3063-3065 i 3067-3068.

Mocions

RGE núm. 2683/01, relativa a Pla director sectorial

energètic de les Illes Balears, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2884-2885 i 2887-2888.

RGE núm. 3926/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3133-3134 i 3140-3142.

Preguntes

RGE núm. 678/01, relativa a documentació en relació amb

les interrupcions de proveïment elèctric, DS núm. 52 (20 de

febrer), pàg. 2363.

RGE núm. 1099/01, relativa a debat anual sobre consells

insulars, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2506-2507.

RGE núm. 1100/01, relativa a construcció de la nova seu

del Consell Insular de Menorca, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2508.

RGE núm. 1520/01, relativa a conservació de la xarxa de

carreteres de Menorca, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2540-

2541.

RGE núm. 1521/01, relativa a obres de nova construcció a

la xarxa de carreteres de Menorca, DS núm. 57 (27 de març),

pàg. 2541-2542.

RGE núm. 1631/01, relativa a llei de publicitat

institucional, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2575.

RGE núm. 1632/01, relativa a llei de publicitat

institucional, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2575-2576.

RGE núm. 1752/01, relativa a esponjament a Es grau de

Menorca, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2619.

RGE núm. 1753/01, relativa a esponjament a Es Grau de

Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2658-2659.

RGE núm. 1870/01, relativa a esponjament a Es Grau de

Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2659.

RGE núm. 2471/01, relativa a proves d'accés a la funció

pública, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2815-2816.

RGE núm. 2602/01, relativa a declaracions a l'emissora

COM Ràdio del president del Govern, DS núm. 65 (5 de juny),

pàg. 2844-2845.

RGE núm. 3532/01, relativa a modificació de la Llei de les

Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2989.
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RGE núm. 3784/01, relativa a modificació de la Llei de

Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 71 (16 d'octubre),

pàg. 3055-3056.

RGE núm. 3788/01, relativa al primer Consell de Govern

sense cap menorquí, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3062-

3063.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant

el trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,

DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2495-2496.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 3844/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèria d'ordenació del territori, DS núm.

53 (27 de febrer), pàg. 2409-2410, 2413-2414 i 2417-2423.

Qüestions d'ordre

En relació amb la Moció RGE núm. 2561/01, relativa a

accés a les platges de la costa sud de Ciutadella de Menorca,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2852.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3480-3481, 3484-3485 i 3490.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

InterpelAlacions

RGE núm. 208/01, relativa a millora de l'Administració per

a una atenció eficaç als ciutadans, DS núm. 54 (6 de març),

pàg. 2445 a 2447 i 2450.

RGE núm. 1571/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys), pàg.

2664-2666 i 2670-2672.

Mocions

RGE núm. 1242/01, relativa a millora de l'Administració

per a una atenció eficaç als ciutadans, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2527.

RGE núm. 2071/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils de 0 a 3 anys, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2702-2703 i 2706-2707.

Preguntes

RGE núm. 513/01, relativa a eficiència pressupostària del

programa 423C, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2297-2298.

RGE núm. 529/01, relativa a debat en relació amb el centre

associat de la UNED a les Illes Balears, DS núm. 51 (13 de

febrer), pàg. 2330-2331.

RGE núm. 579/01, relativa a nombre d'alts càrrecs a la

Conselleria d'Educació i Cultura, DS núm. 54 (6 de març), pàg.

2437-2438.

RGE núm. 759/01, relativa a comissions de servei al

departament del conseller d'Educació i Cultura, DS núm. 54 (6

de març), pàg. 2439.

RGE núm. 1313/01, relativa a documents de la gestió del

Fons Social Europeu, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2508-

2509.

RGE núm. 1316/01, relativa a minva en el nombre d'alts

càrrecs en el departament del conseller d'Educació i Cultura

respecte de governs anterios, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2510-2511.

RGE núm. 2601/01, relativa a campanya publicitària

"Decisions de Govern", DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2875.

RGE núm. 3396/01, relativa a lliure elecció de centre

escolar, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2918.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4679/00, relativa a préstecs a baix interès per als

alumnes universitaris, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2455-2456

i 2459.

RGE núm. 229/01, relativa a centre associat de la

Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2592-2593 i 2598-2599.

RGE núm. 1324/01, relativa a educació infantil, DS núm.

63 (22 de maig), pàg. 2794-2795 i 2799-2800.

RGE núm. 2995/01, relativa a Llei d'Universitats, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3150-3152.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre possibles

irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a

les Illes Balears, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3286-

3289 i 3292-3293.

AlAlusions

En relació amb el Projecte de llei RGE núm. 4086/01 de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2002, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3559.

En relació amb la Proposició no de Llei, RGE núm.

3375/00, relativa a rebuig de la moció de censura de

l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg.

3321.

JUAN I CARDONA , JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3565-3568, 3571-3572, 3575-3578

i 3580-3583.

Projectes de llei

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3421-3423 i 3430-3434.

RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3446-

3447 i 3449.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2001/Fascicle 2 159

 

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

Preguntes

RGE núm. 515/01, relativa a propostes a la Unió Europea

per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació amb

la PAC, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2299-2300.

RGE núm. 968/01, relativa a mesures per evitar la

propagació de la febre aftosa, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2467-2468.

RGE núm. 3680/01, relativa a canvi d'ubicació de l'Edar de

la ciutat d'Eivissa, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3020-3021.

RGE núm. 3883/01, relativa a mala olor a l'Edar de la ciutat

d'Eivissa, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3097.

RGE núm. 4208/01, relativa a disminució dels aqüífers a la

zona nord d'Eivissa, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3260-

3261.

RGE núm. 4471/01, relativa a solució del problema de

l'EDAR de Sant Miquel, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg.

3369.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4503/00, relativa a creació d'una borsa de

producció agropecuària, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2353-

2354 i 2355.

RGE núm. 4504/00, relativa a contribucions al Llibre blanc

sobre seguretat alimentària, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2372-2374 i 2376-2377.

RGE núm. 4577/00, relativa a conveni per accelerar les

subvencions i concessions als pagesos i ramaders de les Illes

Balears, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2452-2454.

RGE núm. 5638/00, relativa a protecció de la identificació

"eco" i "bio" per als aliments produïts d'acord amb tècniques

pròpies de l'agricultura ecològica, DS núm. 56 (20 de març),

pàg. 2530-2531.

RGE núm. 1023/01, relativa a impuls de la reconversió

ecològica de l'agricultura i la ramaderia de les illes, DS núm.

62 (15 de maig), pàg. 2751-2753.

RGE núm. 2879/01, relativa a suport al sector artesà, DS

núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3144-3145.

LLAMAS I MÁRQUEZ, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3231.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3527-3529, 3532, 3536-3537 i 3539.

Preguntes

RGE núm. 3441/01, relativa a distribució de les 80.000

travesses adquirides per la línia Palma-Inca-sa Pobla, DS núm.

68 (25 de setembre), pàg. 2951.

RGE núm. 3534/01, relativa a definició del model territorial

de Mallorca, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2990.

RGE núm. 3677/01, relativa a model territorial d'Eivissa i

Formentera i de Menorca, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3028.

RGE núm. 3781/01, relativa a empresa pública de serveis

d'informació territorial, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3054-

3055.

RGE núm. 5093/01, relativa a eliminació de línies de

ferrocarril, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3397-3398.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

Preguntes

RGE núm. 4400/01, relativa a importància de dessalar aigua

per als ciutadans de Santa Eulàlia d'Eivissa, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3299-3300.

RGE núm. 4401/01, relativa a gots d'aigua dessalada per la

dessaladora de la depuradora de Santa Eulàlia d'Eivissa, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3298-3299.

MARÍ I CALBET, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari

Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3238-3239.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3549-3550.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

Preguntes

RGE núm. 1755/01, relativa a obres a contractar a les

carreteres d'Eivissa, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2614-2615.

RGE núm. 2744/01, relativa a iniciatives posades en marxa

per la Conselleria de Treball en relació amb la població

immigrant a l'illa d'Eivissa, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2878-2879.

RGE núm. 3400/01, relativa a manteniment de les carreteres

d'Eivissa, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2924.

RGE núm. 3401/01, relativa a mesures per palAliar

l'augment de víctimes a les carreteres de les Illes Balears, DS

núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2924-2925.
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RGE núm. 3885/01, relativa a obres de connexió de la

dessaladora de Sant Antoni amb la zona sud de la badia de

Portmany del terme municipal de Sant Josep, DS núm. 72 (23

d'octubre), pàg. 3103.

RGE núm. 4209/01, relativa a projecte de llei de protecció

de ses Salines d'Eivissa i Formentera, DS núm. 75 (13 de

novembre), pàg. 3261-3262.

MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3479.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

InterpelAlacions

RGE núm. 2106/01, relativa a política del Govern en

relació amb la desestacionalització turística a les Pitiüses, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2744-2745.

Mocions

RGE núm. 2399/01, relativa a desestacionalització turística

a l'illa d'Eivissa, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2826-2828.

Preguntes

RGE núm. 977/01, relativa a transferència de les

competències en matèria de Justícia, DS núm. 55 (13 de març),

pàg. 2468.

RGE núm. 2357/01, relativa a suport del Govern a un gran

centre de manteniment aeri a Son Sant Joan, DS núm. 63 (22

de maig), pàg. 2773.

RGE núm. 3517/01, relativa a estació depuradora a la zona

de Cala Tarida, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2993.

RGE núm. 3687/01, relativa a agència de relacions

públiques, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3024-3025.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3235.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3468-3469.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

InterpelAlacions

RGE núm. 4715/00, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació a la desestacionalització turística, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2340 i  2343.

Mocions

RGE núm. 722/01, relativa a desestacionalització turística,

DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2403 i 2405-2406.

Preguntes

RGE núm. 2258/01, relativa a PACs mòbils a Santa Eulàlia

i a Sant Antoni, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2736.

RGE núm. 3449/01, relativa a conseqüències dels atemptats

als Estats Units, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2983-2984.

RGE núm. 3518/01, relativa a valoració de la temporada

turística del 2001, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2993.

RGE núm. 3690/01, relativa al Pla de marques, DS núm. 70

(9 d'octubre), pàg. 3026-3027.

MARÍ I TUR , JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2464.

RGE núm. 1678/01, relativa a ús de les llengües oficials en

l'encunyació de monedes de l'euro, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2757-2760.

Preguntes

RGE núm. 514/01, relativa a problemes d'ampliació de

l'aeroport d'Eivissa, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2298-2299.

RGE núm. 583/01, relativa a inversions per restaurar el

castell d'Eivissa, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2364.

RGE núm. 682/01, relativa a estat de conservació de les

mitjanes de les carreteres d'Eivissa, DS núm. 52 (20 de febrer),

pàg. 2367-2368.

RGE núm. 683/01, relativa a estat de conservació de les

rotondes de l'illa d'Eivissa, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2400-2401.

RGE núm. 954/01, relativa a projecte educatiu de centre

d'ensenyament específic de les variants dialectals pitiüses, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2476-2477.

RGE núm. 1094/01, relativa a inversions fetes pel Govern

de les Illes Balears en el patrimoni històric i artístic d'Eivissa

i Formentera, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2514-2515.

RGE núm. 1095/01, relativa a placa de l'estació depuradora

d'Eivissa, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2516.

RGE núm. 1319/01, relativa a ajuda per part del Govern

balear al club de bàsquet eivissenc Puig d'en Valls (PDV), DS

núm. 57 (27 de març), pàg. 2543-2544.

RGE núm. 1628/01, relativa a canvi de nom del PORN de

Cala d'Hort, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2691.

RGE núm. 2362/01, relativa a vendes incloses al PORN d'es

Vedrans, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2768-2769.

RGE núm. 2364/01, relativa a projecte de rotonda Sant

Rafel C-731, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2770-2771.

RGE núm. 2467/01, relativa a inversions fetes pel Govern

en matèria de patrimoni historicoartístic a Mallorca, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2808-2809.

RGE núm. 2605/01, relativa a inici de les obres de l'institut

d'educació secundària de Sant Agustí, DS núm. 66 (12 de juny),

pàg. 2877-2878.

RGE núm. 3399/01, relativa a trasllat del conservatori de

música d'Eivissa i Formentera, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2923.
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RGE núm. 3782/01, relativa a soterrar les esteses

elèctriques a l'illa de Formentera, DS núm. 72 (23 d'octubre),

pàg. 3090-3091.

RGE núm. 3783/01, relativa a soterrament de les esteses

aèries, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3091-3092.

RGE núm. 3884/01, relativa a places que falten als instituts

d'Eivissa, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3098.

RGE núm. 3951/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent al Govern balear de l'any 2000, DS núm. 75 (13

de novembre), pàg. 3254-3255.

RGE núm. 3952/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent a l'illa d'Eivissa, DS núm. 75 (13 de novembre),

pàg. 3255-3256.

RGE núm. 3953/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent a l'illa de Formentera, any 2000, DS núm. 75 (13

de novembre), pàg. 3256-3257.

RGE núm. 4473/01, relativa a obres d'electrificació de Cala

d'Hort, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3370.

Proposicions no de llei

RGE núm. 903/01, relativa a una càtedra Francesc de Borja

Moll, pàg. 2680 a 2683.

RGE núm. 1537/01, relativa a segell dedicat a la figura de

mossèn Alcover, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2631-2632.

MORALES I GÓMEZ, MAXIMILIÀ, (Grup Parlamentari

Mixt)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3178.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei

RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3448-

3449.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Mocions

RGE núm. 5578/00, relativa a problemàtica del tancament

de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex

hospitalari de Mallorca, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2303.

RGE  núm. 1525/01, en relació al Pla hidrològic, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2582-2584 i 2589-2591.

RGE núm. 1869/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2700-2701.

RGE núm. 3926/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3134-3136.

InterpelAlacions

RGE núm. 593/01, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2521-2522.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4820/00, relativa a finançament de projectes

mediambientals de les comunitats autònomes a través de

l'impost sobre el rendiment de les persones físiques, DS núm.

55 (13 de març), pàg. 2481-2482 i 2485-2486.

RGE núm. 2377/01, relativa a hospital de Son Llàtzer, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2890-2891.

Compareixences

RGE núm. 3408/01, de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de

finançament autonòmic, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 3004-

3006.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2315-2316.

RGE núm. 2175/01, d'atribució de competències als

consells insulars en matèria de carreteres i de camins, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2830-2831.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat comercial a les

Illes Balears, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2853-2855,  2858-

2862 i 2865-2869.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1268/01, del Grup Parlamentari Popular al

Projecte de llei RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat

comercial a les Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2599-

2601, 2603-2605 i 2608.

Preguntes

RGE núm. 5428/00, relativa a valoració de les rebaixes

d'estiu, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2289-2290.
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RGE núm. 507/01, relativa a posada en funcionament del

centre de la tercera edat a Llucmajor, DS núm. 50 (6 de febrer),

pàg. 2291.

RGE núm. 578/01, relativa a modificació del projecte de

recinte firal, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2331-2332.

RGE núm. 656/01, relativa a solucions als abocaments de

les pedreres del camí de Can Duran a ses Cadenes, DS núm. 53

(27 de febrer), pàg. 2396.

RGE núm. 966/01, relativa a pràctica de l'esport de la caça

a les finques del Govern de les Illes Balears, DS núm. 54 (6 de

març), pàg. 2442-2443.

RGE núm. 967/01, relativa a solucions als abocaments de

les pedreres del camí de Can Duran a ses Cadenes, DS núm. 54

(6 de març), pàg. 2444.

RGE núm. 1089/01, relativa a compromís del Molt Hble.

Sr. President en relació amb el camí de Can Duran a ses

Cadenas, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2475.

RGE núm. 1320/01, relativa a segona fase del local de la

tercera edat de Llucmajor, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2513-2514.

RGE núm. 1754/01, relativa a projecte d'execució de la

segona fase de construcció del local de la tercera edat de

Llucmajor, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2620.

RGE núm. 2466/01, relativa a Pla director sectorial de

residus de construcció, demolició i voluminosos, DS núm. 64

(29 de maig), pàg. 2807-2808.

RGE núm. 2599/01, relativa a edificació als Anei del Parc

de Llevant, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2842-2843.

RGE núm. 2600/01, relativa a control de la plaga del

Tomicus S.P., DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2843-2844.

RGE núm. 2748/01, relativa a obres de millora a la

carretera de Palma a Llucmajor per s'Aranjassa, DS núm. 66

(12 de juny), pàg. 2881.

RGE núm. 2749/01, relativa a tancament de l'exercici 2000

per part de Fires i Congressos, SA, DS núm. 66 (12 de juny),

pàg. 2881.

RGE núm. 2750/01, relativa a pressupost del CEDIB per al

2001, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2883.

RGE núm. 3444/01, relativa a expedients sancionadors

iniciats en matèria de pesca, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg.

2952.

RGE núm. 3445/01, relativa a adjudicació de la segona fase

del centre de dia de la tercera edat a Llucmajor, DS núm. 68

(25 de setembre), pàg. 2958-2959.

RGE núm. 3531/01, relativa a construcció del nou recinte

firal, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2988.

RGE núm. 3673/01, relativa a baixa dels apoderats dels

comptes bancaris de les empreses públiques del Govern, DS

núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3021-3022.

RGE núm. 3676/01, relativa a impost sobre grans

superfícies, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3024.

RGE núm. 3955/01, relativa a construcció de la segona fase

del centre de la tercera edat de Llucmajor, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3128-3129.

RGE núm. 4395/01, relativa a mesures per palAliar l'efecte

de la plaga de tomicus i el risc d'incendis, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3300-3301.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4481/00, relativa a decret de liberalització del

horaris comercials, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2351-2352.

Qüestions d'ordre

En relació amb la Pregunta RGE núm. 1089/01, DS núm.

55 (13 de març), pàg. 2474.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3478.

InterpelAlacions

RGE núm. 2106/01, relativa a política del Govern en

relació amb la desestacionalització turística a les Pitiüses, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2739-2741 i 2745-2746.

Mocions

RGE núm. 2399/01, relativa a desestacionalització turística

a l'illa d'Eivissa, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2823-2825 i

2828-2829.

Preguntes

RGE núm. 1624/01, relativa a reparació de l'estacionament

situat al final del moll de ribera de Sant Antoni de Portmany,

DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2571.

PASTOR I CABRER ANTONI, (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2839/01, de parelles estables, DS núm. 79 (11 de

desembre), pàg. 3413-3415 i 3418-3419.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Preguntes

RGE núm. 1627/01, relativa a trobada de cases regionals,

DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2571-2572.

RGE núm. 2465/01, relativa a ajudes a equips d'elit

esportiu, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2806-2807.

RGE núm. 5094/01, relativa a crisi de l'empresa Majorica,

DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3396-3397.

RGE núm. 5095/01, relativa a publicitat confusa realitzada

pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3400.

RGE núm. 5099/01, relativa a manteniment del pont del

Riuet de Portocristo, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3405-

3406.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2319-2321 i, DS núm.

71 (16 d'octubre), pàg. 3070-3071 i 3074-3075. 
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Qüestions d'ordre

En relació amb la Proposta de la Comissió Tècnica

Interinsular RGE. núm. 5396/00, DS núm. 71 (16 d'octubre)

pàg. 3073.

PIÑA I SÁIZ, FERNANDO, (Grup Parlamentari Popular)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3233-3234.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3233.

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3470 i 3489-3491.

Projectes de llei

RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3442-

3443 i 3446.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

RGE núm. 1678/01, relativa a ús de les llengües oficials en

l'encunyació de monedes de l'euro, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2756-2757.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3839/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3275-3276.

RGE núm. 4455/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3360-3362.

InterpelAlacions

RGE núm. 1571/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys), pàg.

2670.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3501/00, relativa a obres d'art als museus de les

Illes Balears, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2310.

RGE núm. 4679/00, relativa a préstecs a baix interès per als

alumnes universitaris, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2458-

2459.

RGE núm. 1324/01, relativa a educació infantil, DS núm.

63 (22 de maig), pàg. 2798-2799.

RGE núm. 2560/01, relativa a inversions en infraestructures

poliesportives a l'illa de Menorca, DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2975-2976.

RGE núm. 2995/01, relativa a Llei d'Universitats, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3146-3147 i 3151-3152.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Ecologista)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

RGE núm. 4938/00, relativa a consells insulars, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2381-2383 i 2386-2387.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3839/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3271-3273.

Mocions

RGE núm. 2071/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils de 0 a 3 anys, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2704-2706.

InterpelAlacions

RGE núm. 1777/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2780.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3501/00, relativa a obres d'art als museus de les

Illes Balears, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2309.

RGE núm. 5461/00, relativa a eliminar la violència cap a les

dones, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2487.

RGE núm. 229/01, relativa a centre associat de la

Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2593-2595.

RGE núm. 1324/01, relativa a educació infantil, DS núm.

63 (22 de maig), pàg. 2795-2797.

RGE núm. 2560/01, relativa a inversions en infraestructures

poliesportives a l'illa de Menorca, DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2972-2974.

RGE núm. 2627/01, relativa a regulació de consultes

populars, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3037-3039.

RGE núm. 2995/01, relativa a Llei d'Universitats, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3147-3148.

RGE núm. 3473/01, relativa a defensa dels drets de la

comunitat autònoma de les Illes Balears sobre l'Arxiu de la

Corona d'Aragó, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3408-

3409.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3231-3232 i 3244.
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Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4454/01

i fixació de les quantitats globals, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3345. 

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3508-3509, 3511, 3565 i 3609-3610.

Projectes de llei

RGE núm. 2924/00, de l'impost sobre estades en empreses

turístiques d'allotjament destinat a la dotació de fons per a la

millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2637-2639 i 2646.

RGE núm. 2839/01, de parelles estables, DS núm. 79 (11

de desembre), pàg. 34152-3413.

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3425-3426 i 2432.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Propostes

Proposta de reforma RGE núm. 2743/01, presentada pels

membres de la Ponència de reforma del Reglament, DS núm.

67 (18 de setembre), pàg. 2941-2942.

Mocions

RGE núm. 5578/00, relativa a problemàtica del tancament

de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex

hospitalari de Mallorca, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2303-

2304.

RGE núm. 1525/01, relativa al Pla hidrològic, DS núm. 58

(3 d'abril), pàg. 2586-2588.

RGE núm. 1869/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2701.

RGE núm. 2399/01, relativa a desestacionalització turística

a l'illa d'Eivissa, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2825.

RGE núm. 3812/01, relativa a construcció d'habitatges

unifamiliars i altres actuacions referides a les àrees d'interès

agrari, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3105-3107.

RGE núm. 3926/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3136-3137.

Preguntes

RGE núm. 1737/01, relativa a diligències reservades, DS

núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2618.

RGE núm. 2353/01, relativa a trasllat d'una nounada a un

centre especialitzat des d'Eivissa, DS núm. 63 (22 de maig),

pàg. 2775.

RGE núm. 2461/01, relativa a mitjans aeris d'evacuació de

malalts, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2815.

RGE núm. 3691/01, relativa a PAC mòbil, DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3027.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4481/00, relativa a decret de liberalització del

horaris comercials, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2348-2349

i 2352.

RGE núm. 5575/00, relativa a protecció ciutadana davant

el trànsit de vaixells amb propulsió o dotats d'armes nuclears,

DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2493.

RGE núm. 5604/00, relativa a establiment  d'una taxa

internacional sobre les transaccions financeres especulatives

(Taxa Tobin), pàg. 2675-2676.

RGE núm. 592/01, relativa a redacció d'un pla pilot de

gestió de diverses zones de la Serra de na Burguesa, DS núm.

57 (27 de març), pàg. 2549.

RGE núm. 1673/01, relativa a Pla hidrològic nacional, DS

núm. 66 (12 de juny), pàg. 2895-2896 i 2900.

RGE núm. 1681/01, relativa a creació d'una comissió

especial per a la millora de la prevenció de riscs laborals i de

la seguretat i salut en el treball, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2939-2940.

RGE núm. 1682/01, relativa a pla específic per a la millora

d'ocupació estable a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2967-2968.

RGE núm. 1775/01, relativa a ús terapèutic del cànnabis,

DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2784-2785.

RGE núm. 3340/01, relativa a modificació del Reial Decret

772/97, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3316.

RGE núm. 3375/00, relativa a rebuig de la moció de

censura de l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3322-3323.

Propostes de la Comissió Tècnica Interinsular

RGE núm. 5396/00, relativa a atribució de competències als

consells insulars en matèries de serveis socials i de Seguretat

Social, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2316-2317 i, DS núm.

71 (16 d'octubre), pàg. 3071-3072.

RGE núm. 2175/01, d'atribució de competències als

consells insulars en matèria de carreteres i de camins, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2831-2832.

Comissions no permanents d'investigació

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre els sistemes de

contractació que segueix i ha seguit l'empresa pública Institut

Balear de Promoció del Turisme (IBATUR), DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3043-3044.

Debat dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3111-3113 i 3118.

Debat dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre adquisició de

finques i terrenys per part de l'administració autonòmica, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3118.

Debat del dictamen de les propostes de conclusions de la

Comissió no permanent d'investigació sobre possibles

irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents a

les Illes Balears, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3280-

3282 i 3290-3291.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA, (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
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RGE núm. 5638/00, relativa a protecció de la identificació

"eco" i "bio" per als aliments produïts d'acord amb tècniques

pròpies de l'agricultura ecològica, DS núm. 56 (20 de març),

pàg. 2528-2529 i 2531.

ROTGER I LLABRÉS PERE, (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Preguntes

RGE núm. 1086/01, relativa a inici de l'expedient de cessió

gratuïta dels terrenys de l'hospital de Maó, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2469.

RGE núm. 1087/01, relativa a inici de l'expedient de cessió

gratuïta dels terrenys de l'hospital d'Inca, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2470.

RGE núm. 2058/01, relativa a adjudicació i construcció de

la deixalleria comarcal al municipi d'Inca, DS núm. 61 (8 de

maig), pàg. 2695.

RGE núm. 2360/01, relativa a finalització de l'Escola de

Natura, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2766-2767.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4505/00, relativa a Pla d'embelliment i millora

dels accessos als municipis, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2377-2379.

RGE núm. 2073/01, relativa a mesures per adquirir i/o

rehabilitar habitatges per tal de destinar-los a règim de lloguer,

DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2932-2934 i 2937-2938.

AlAlusions

En relació amb el Projecte de llei de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE

núm. 4086/01, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3549.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries, administratives

i de funció pública, DS núm. 80 (18 de desembre), pàg. 3438-

3440 i 3443-3444.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4455/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3350-3353, 3355-3356 i 3361-3362.

Preguntes

RGE núm. 509/01, relativa a fiances dels lloguers de pisos

i locals comercials, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2293-2294.

RGE núm. 580/01, relativa a recaptació de l'impost sobre

transmissions patrimonials de l'exercici del 2000, DS núm. 51

(13 de febrer), pàg. 2334-2335.

RGE núm. 1751/01, relativa a llei reguladora de les

subvencions, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2615-2616.

RGE núm. 1869/01, relativa a opinions dels sindicats envers

el pacte de progrés, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2699.

RGE núm. 3392/01, relativa a dimissió del Sr. Pérez de

Mendiola, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2914.

RGE núm. 3787/01, relativa a parcs naturals, DS núm. 71

(16 d'octubre), pàg. 3061-3062.

Proposicions no de llei

RGE núm. 592/01, relativa a redacció d'un pla pilot de

gestió de diverses zones de la Serra de na Burguesa, DS núm.

57 (27 de març), pàg. 2548-2549 i 2551.

RGE núm. 3375/00, relativa a rebuig de la moció de

censura de l'Ajuntament de Sineu, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3318-3319 i 3324-3326.

AlAlusions

En relació amb el debat sobre l'orientació política general

del Govern, DS núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3202.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3182 a 3186 i 3202 a

3204.

 

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Preguntes

RGE núm. 506/01, relativa a qualificació d'Ardi Beltza com

a revista "ben interessant" per part d'una publicació del Govern,

DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2291.

RGE núm. 590/01, relativa a actitud de la Direcció General

de Joventut en relació amb el suport als violents, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2366-2367.

RGE núm. 1090/01, relativa a posada a disposició dels

administrats de les illes menors dels expedients administratius

amb tramitació a Mallorca, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2503-2504.

RGE núm. 3446/01, relativa a obres per una nova

depuradora a Cala en Porter, DS núm. 68 (25 de setembre),

pàg. 2953.

TUR TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3574-3575.
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Projectes de llei

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3428-3430.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Propostes de resolució derivades del debat de

comunicacions del Govern

Relativa a les memòries de gestió de competències

assumides pels consells insulars corresponents al 1998, DS

núm. 57 (27 de març), pàg. 2558-2559.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4481/00, relativa a decret de liberalització del

horaris comercials, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2349-2350.

RGE núm. 4577/00, relativa a conveni per accelerar les

subvencions i concessions als pagesos i ramaders de les Illes

Balears, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2453-2454.

RGE núm. 903/01, relativa a una càtedra Francesc de Borja

Moll, pàg. 2681-2682.

RGE núm. 1537/01, relativa a segell dedicat a la figura de

mossèn Alcover, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2630-2631.

VERGER I POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2465.

MEMBRES DEL GOVERN

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

FRANCESC ANTICH I OLIVER

Debat sobre l'orientació política general del Govern, DS

núm. 74 (6, 7 i 8 de novembre), pàg. 3158-3169, 3194-3198,

3205-3207, 3213-3219 i 3222-3223.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Preguntes

RGE núm. 505/01, relativa a manca de mesures en relació

amb una conferència no autoritzada d'un membre d'Euskal

Herritarrok, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2329-2330.

RGE núm. 589/01, relativa a recepció oferta al sector

turístic amb motiu de Fitur, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg.

2365.

RGE núm. 1088/01, relativa a opinió del Molt Hble. Sr.

President en relació amb la situació de la casa del Sr. Boris

Becker, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2473-2474.

RGE núm. 1089/01, relativa a compromís del Molt Hble.

Sr. President en relació amb el camí de Can Duran a ses

Cadenas, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2475-2476.

RGE núm. 1459/01, relativa a manifestacions d'Esquerra

Unida en relació amb el Consell Consultiu, DS núm. 58 (3

d'abril), pàg. 2576-2577.

RGE núm. 1461/01, relativa a informe del Consell

Consultiu en relació amb la Llei d'estrangeria, DS núm. 60 (24

d'abril), pàg. 2656-2657.

RGE núm. 1462/01, relativa a informes efectuats a altres

comunitats autònomes en relació amb la Llei d'estrangeria, DS

núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2657-2658.

RGE núm. 2365/01, relativa a crida a la mobilització i

confrontació social per part de la consellera de Benestar Social

per donar suport a la Llei de parelles de fet, DS núm. 63 (22 de

maig), pàg. 2771-2772.

RGE núm. 2366/01, relativa a criteris d'actuació del

conseller de Treball, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2776.

RGE núm. 2602/01, relativa a declaracions a l'emissora

COM Ràdio del president del Govern, DS núm. 65 (5 de juny),

pàg. 2845.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER

D’ECONOMIA, COM ERÇ I INDÚSTRIA, PERE

SAMPOL I MAS

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3578 a 3580 i 3582-3583.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1268/01, del Grup Parlamentari Popular al

Projecte de llei RGE núm. 180/01, d'ordenació de l'activitat

comercial a les Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2601-

2603 i 2605-2606.

Preguntes

RGE núm. 5428/00, relativa a valoració de les rebaixes

d'estiu, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2289-2290.

RGE núm. 5432/00, relativa a "entretenedores de la

sociedad", DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2287-2288.

RGE núm. 578/01, relativa a modificació del projecte de

recinte firal, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2332.

RGE núm. 678/01, relativa a documentació en relació amb

les interrupcions de proveïment elèctric, DS núm. 52 (20 de

febrer), pàg. 2363-23654.

RGE núm. 1512/01, relativa a evolució dels preus dels

productes petrolífers, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2546.
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RGE núm. 1742/01, relativa a recinte firal a Palma, DS

núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2621.

RGE núm. 2256/01, relativa a Llei de comerç i

competències exclusives de l'Estat, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2735.

RGE núm. 2257/01, relativa a normalització de la llengua

catalana a la Llei de comerç, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2735-2736.

RGE núm. 2359/01, relativa a mesures del Govern contra

l'activitat dels "manteros", DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2774-2775.

RGE núm. 2745/01, relativa a transferències als consells en

matèria esportiva, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2879.

RGE núm. 2746/01, relativa a partides pressupostàries per

a un pavelló multi funcional a Menorca, DS núm. 66 (12 de

juny), pàg. 2879.

RGE núm. 2749/01, relativa a tancament de l'exercici 2000

per part de Fires i Congressos, SA, DS núm. 66 (12 de juny),

pàg. 2881.

RGE núm. 2750/01, relativa a pressupost del CEDIB per al

2001, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2883-2884.

RGE núm. 3443/01, relativa al pacte antitransfuguisme, DS

núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2984-2985.

RGE núm. 3527/01, relativa a possibilitats comercials a

altres empreses similars a Miret, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2985-2986.

RGE núm. 3531/01, relativa a construcció del nou recinte

firal, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2988-2989.

RGE núm. 4399/01, relativa a crisi de l'empresa Perlas

Majorica, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3304-3305.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCÍAS I

COLL

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3455-3456.

InterpelAlacions

RGE núm. 3662/01, relativa a coordinació i colAlaboració

entre el Govern i els consells insulars, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3375-3376 i 3378-3379.

Preguntes

RGE núm. 528/01, relativa a defensa del fet insular a la

cimera de Niça, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2333.

RGE núm. 847/01, relativa a resultat dels mesuraments del

nivells de radiació a la badia de Palma, DS núm. 53 (27 de

febrer), pàg. 2400.

RGE núm. 977/01, relativa a transferència de les

competències en matèria de Justícia, DS núm. 55 (13 de març),

pàg. 2469.

RGE núm. 1083/01, relativa a nova ubicació de la base

aèria militar de Son Sant Joan, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2476.

RGE núm. 1099/01, relativa a debat anual sobre consells

insulars, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2507.

RGE núm. 1100/01, relativa a construcció de la nova seu

del Consell Insular de Menorca, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2508.

RGE núm. 1627/01, relativa a trobada de cases regionals,

DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2572.

RGE núm. 1631/01, relativa a llei de publicitat

institucional, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2575.

RGE núm. 1632/01, relativa a llei de publicitat

institucional, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2575-2576.

RGE núm. 1751/01, relativa a llei reguladora de les

subvencions, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2615-2616.

RGE núm. 1628/01, relativa a canvi de nom del PORN de

Cala d'Hort, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2664.

RGE núm. 2169/01, relativa a inscripció de la Fundació

Hospital de Manacor, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2698-

2699.

RGE núm. 2262/01, relativa a distribució per part del

Govern d'un escrit on es demana l'incompliment d'una llei

aprovada pel Congrés dels Diputats, DS núm. 62 (15 de maig),

pàg. 2731-2732.

RGE núm. 2740/01, relativa a campanya del Govern, DS

núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2911-2912.

RGE núm. 3394/01, relativa a vigència del pacte

antitransfuguisme, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2916.

RGE núm. 3395/01, relativa a recessió econòmica a les Illes

Balears, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2917.

RGE núm. 3530/01, relativa a aportació del president del

Govern a la resolució de la crisi mundial, DS núm. 69 (2

d'octubre), pàg. 2987-2988.

RGE núm. 3532/01, relativa a modificació de la Llei de les

Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 69 (2 d'octubre),

pàg. 2989-2990.

RGE núm. 3788/01, relativa al primer Consell de Govern

sense cap menorquí, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3062-

3063.

RGE núm. 3947/01, relativa a adjudicació de llicències

d'emissores de ràdio, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3130.

RGE núm. 4463/01, relativa a reparació de danys en

infraestructures, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3371-3372.

RGE núm. 4943/01, relativa a transferències de sanitat, DS

núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3372.

Qüestions d'ordre

En relació amb les preguntes RGE núm. 1084/01, 1085/01

i 1089/01, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2474.

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, MATEU

MORRO I MARCÉ

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3568-3573.

InterpelAlacions

RGE núm. 3497/01, relativa a política del Govern en

relació amb la prohibició de construcció a àrees d'interès agrari,

DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3030-3032 i 3035.

Preguntes

RGE núm. 5537/00, relativa a ajudes per la llengua blava,

DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2288.
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RGE núm. 5538/00, relativa a detecció de possibles casos

d'encefalopatia espongiforme, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2288-2289.

RGE núm. 515/01, relativa a propostes a la Unió Europea

per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació amb

la PAC, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2299-2300.

RGE núm. 968/01, relativa a mesures per evitar la

propagació de la febre aftosa, DS núm. 55 (13 de març), pàg.

2467-2468.

RGE núm. 3444/01, relativa a expedients sancionadors

iniciats en matèria de pesca, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg.

2952.

RGE núm. 5090/01, relativa a eliminació del material de

risc, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3405.

CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL, FERNANDA

CARO I BLANCO

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm. 80

(18 de desembre), pàg. 3601-3607.

Projectes de llei

RGE núm. 2839/01, de parelles estables, DS núm. 79 (11

de desembre), pàg. 3412-3413.

Preguntes

RGE núm. 507/01, relativa a posada en funcionament del

centre de la tercera edat a Llucmajor, DS núm. 50 (6 de febrer),

pàg. 2291-2292.

RGE núm. 510/01, relativa a patrocini i publicitat a la

revista "Espai GL", DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2294.

RGE núm. 523/01, relativa a prohibició de videojocs que

facin apologia de la violència o de conductes delictives, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2332.

RGE núm. 524/01, relativa a increment de pensions no

contributives, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2334.

RGE núm. 525/01, relativa a entrada en vigor de la Llei del

menor, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2295.

RGE núm. 590/01, relativa a actitud de la Direcció General

de Joventut en relació amb el suport als violents, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2367.

RGE núm. 848/01, relativa a actuacions en relació amb els

"immigrants sense papers", DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2399.

RGE núm. 1319/01, relativa a ajuda per part del Govern

balear al club de bàsquet eivissenc Puig d'en Valls (PDV), DS

núm. 57 (27 de març), pàg. 2543-2544.

RGE núm. 1320/01, relativa a segona fase del local de la

tercera edat de Llucmajor, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2513-2514.

RGE núm. 1754/01, relativa a projecte d'execució de la

segona fase de construcció del local de la tercera edat de

Llucmajor, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2620.

RGE núm. 1874/01, relativa a ubicació del nou alberg

juvenil a Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2655-2656.

RGE núm. 2055/01, relativa a utilització del vehicle IB-

6285-DK de la Conselleria de Benestar Social per a fins

particulars de la directora general de menors, Sra. Rado, DS

núm. 61 (8 de maig), pàg. 2691-2692.

RGE núm. 2361/01, relativa a programes de lluita contra la

pobresa, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2767-2768.

RGE núm. 2465/01, relativa a ajudes a equips d'elit

esportiu, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2806-2807.

RGE núm. 2745/01, relativa a transferències als consells en

matèria esportiva, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2912-

2913.

RGE núm. 2746/01, relativa a partides pressupostàries per

a un pavelló multi funcional a Menorca, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2913-2914.

RGE núm. 3445/01, relativa a adjudicació de la segona fase

del centre de dia de la tercera edat a Llucmajor, DS núm. 68

(25 de setembre), pàg. 2959.

RGE núm. 3785/01, relativa a transferències en matèria de

serveis socials i seguretat social, DS núm. 71 (16 d'octubre),

pàg. 3057.

RGE núm. 3882/01, relativa a establiment de quotes a

l'entrada d'immigrants, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3096.

RGE núm. 3886/01, relativa a declaracions de la directora

de l'Ibas en relació amb la desaparició de les residències per a

la gent vàlida, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3092-3093.

RGE núm. 3955/01, relativa a construcció de la segona fase

del centre de la tercera edat de Llucmajor, DS núm. 73 (30

d'octubre), pàg. 3128-3129.

RGE núm. 4210/01, relativa a transferències en matèria

esportiva als consells insulars, DS núm. 75 (13 de novembre),

pàg. 3265-3266.

RGE núm. 4949/01, relativa a manera de ser de les

secretàries dels alts càrrecs segons l'equip de govern del

Consell Insular d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de

desembre), pàg. 3396.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, DAMIÀ

PONS I PONS

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3481-3487.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3839/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i

tradicional, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3268-3271.

InterpelAlacions

RGE núm. 1571/01, relativa a política del Govern en

relació amb les guarderies i escoles infantils (0-3 anys), pàg.

2666-2668 i 2672-2673.

Preguntes

RGE núm. 513/01, relativa a eficiència pressupostària del

programa 423C, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2297-2298.

RGE núm. 529/01, relativa a debat en relació amb el centre

associat de la UNED a les Illes Balears, DS núm. 51 (13 de

febrer), pàg. 2331.

RGE núm. 579/01, relativa a nombre d'alts càrrecs a la

Conselleria d'Educació i Cultura, DS núm. 54 (6 de març), pàg.

2437-2438.

RGE núm. 672/01, relativa a denegació de l'1% cultural, DS

núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2368-2369.
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RGE núm. 673/01, relativa a colAlegi es Pont, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2371-2372.

RGE núm. 759/01, relativa a comissions de servei al

departament del conseller d'Educació i Cultura, DS núm. 54 (6

de març), pàg. 2439.

RGE núm. 954/01, relativa projecte educatiu de centre

d'ensenyament específic de les variants dialectals pitiüses, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2476-2477.

RGE núm. 1094/01, relativa a inversions fetes pel Govern

de les Illes Balears en el patrimoni històric i artístic d'Eivissa

i Formentera, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2514-2515.

RGE núm. 1316/01, relativa a minva en el nombre d'alts

càrrecs en el departament del conseller d'Educació i Cultura

respecte de governs anteriors, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2511.

RGE núm. 1321/01, relativa a reconeixement de la llengua

catalana dins la Unió Europea, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2512.

RGE núm. 1322/01, relativa a finançament generat pels

decrets de mínims a l'ensenyament secundari obligatori, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2512-2513.

RGE núm. 1518/01, relativa a gestió del Teatre Principal de

Maó, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2539-2540.

RGE núm. 1738/01, relativa a evolució del fracàs escolar

a les Pitiüses, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2623-2624.

RGE núm. 1743/01, relativa a entrevista amb la ministra

d'Educació, Cultura i Esports, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg.

2621-2622.

RGE núm. 1744/01, relativa a convenis amb ajuntaments,

DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2622.

RGE núm. 2171/01, relativa a peticions de solars, DS núm.

61 (8 de maig), pàg. 2696.

RGE núm. 2172/01, relativa a resposta a les peticions de

solars, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2697.

RGE núm. 2467/01, relativa a inversions fetes pel Govern

en matèria de patrimoni historicoartístic a Mallorca, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2808-2809.

RGE núm. 2476/01, relativa a declaracions sobre la

prohibició d'una llengua, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2811-

2812.

RGE núm. 2478/01, relativa a Llei d'universitats, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2813-2814.

RGE núm. 2598/01, relativa a normativa de transport

escolar, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2876.

RGE núm. 2601/01, relativa a campanya publicitària

"Decisions de Govern", DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2875-

2876.

RGE núm. 2605/01, relativa a inici de les obres de l'institut

d'educació secundària de Sant Agustí, DS núm. 66 (12 de

juny), pàg. 2877-2878.

RGE núm. 3391/01, relativa a formació professional per al

curs 2001-2002, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2921-

2922.

RGE núm. 3396/01, relativa a lliure elecció de centre

escolar, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2918.

RGE núm. 3399/01, relativa a trasllat del conservatori de

música d'Eivissa i Formentera, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2923.

RGE núm. 3511/01, relativa a constitució dels consells

escolars insulars i municipals, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3018-3019.

RGE núm. 3679/01, relativa a catàleg d'entitats que tenen

com a objectiu el patrimoni històric de les Illes Balears, DS

núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3019-3020.

RGE núm. 3884/01, relativa a places que falten als instituts

d'Eivissa, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3098-3099.

RGE núm. 3951/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent al Govern balear de l'any 2000, DS núm. 75 (13

de novembre), pàg. 3255.

RGE núm. 3952/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent a l'illa d'Eivissa, DS núm. 75 (13 de novembre),

pàg. 3256.

RGE núm. 3953/01, relativa a inversió de l'1% cultural

corresponent a l'illa de Formentera, any 2000, DS núm. 75 (13

de novembre), pàg. 3257.

RGE núm. 4466/01, relativa a integració del Govern de les

Illes Balears en la Fundació del Teatre Principal de Maó, DS

núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3367-3368.

CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS, JOAN

MESQUIDA I FERRANDO

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat de totalitat i esmena a la totalitat RGE núm. 4454/01

i fixació de les quantitats globals, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3330-3334, 3337-3342 i 3344-3345.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4455/01, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 4087/01, de mesures tributàries,

administratives i de funció pública, DS núm. 77 (27 de

novembre), pàg. 3353-3355 i 3357.

Preguntes

RGE núm. 580/01, relativa a recaptació de l'impost sobre

transmissions patrimonials de l'exercici del 2000, DS núm. 51

(13 de febrer), pàg. 2335.

RGE núm. 1617/01, relativa a resultat de l'aplicació de la

Llei REB, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2577-2578.

RGE núm. 1618/01, relativa a actuacions del Govern de les

Illes Balears, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2578-2579.

RGE núm. 1904/01, relativa a capacitat impositiva de les

autonomies, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2660.

RGE núm. 2358/01, relativa a dèficit fiscal de les Illes

Balears, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2773-2774.

RGE núm. 3673/01, relativa a baixa dels apoderats dels

comptes bancaris de les empreses públiques del Govern, DS

núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3021-3022.

RGE núm. 3676/01, relativa a impost sobre grans

superfícies, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3024.

RGE núm. 3688/01, relativa a aplicació de la Llei de Règim

especial de les Illes Balears, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3025-3026.

RGE núm. 3954/01, relativa a suspensió de l'aplicació de

l'ecotaxa, DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3127-3128.

RGE núm. 4462/01, relativa a augment dels imposts sobre

hidrocarburs, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3395.

Compareixences

RGE núm. 3408/01,de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i

Pressuposts, per tal d'informar sobre el nou sistema de
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finançament autonòmic, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2998-

3004 i 3012-3015.

CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM

VILLALONGA I CERDÀ

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3591-3595.

InterpelAlacions

RGE núm. 1979/01, relativa a aprovació del Pla director

sectorial energètic, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2816-2818

i 2818-2819 i 2823.

Preguntes

RGE núm. 2267/01, relativa a compareixença del conseller

d'Innovació i Energia per explicar la política que pensa dur a

terme, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2738-2739.

RGE núm. 3782/01, relativa a soterrar les esteses

elèctriques a l'illa de Formentera, DS núm. 72 (23 d'octubre),

pàg. 3090-3091.

RGE núm. 3783/01, relativa a soterrament de les esteses

aèries, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3091-3092.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSEP MARIA COSTA I

SERRA

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3512-3516.

InterpelAlacions

RGE núm. 208/01, relativa a millora de l'Administració per

a una atenció eficaç als ciutadans, DS núm. 54 (6 de març),

pàg. 2447-2449 i 2451.

Preguntes

RGE núm. 584/01, relativa a pujada del nivell del català de

cara a les properes oposicions, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg.

2328-2329.

RGE núm. 624/01, relativa a autorització del Govern per a

l'ampliació de l'aeroport des Codolar, DS núm. 52 (20 de

febrer), pàg. 2372-2373.

RGE núm. 1090/01, relativa a posada a disposició dels

administrats de les illes menors dels expedients administratius

amb tramitació a Mallorca, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2503-2504.

RGE núm. 1619/01, relativa a raons d'unes diligències, DS

núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2579-2580.

RGE núm. 1620/01, relativa a llocs de feina, DS núm. 58 (3

d'abril), pàg. 2580-2581.

RGE núm. 1737/01, relativa a diligències reservades, DS

núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2618.

RGE núm. 2061/01, relativa a Pla estratègic d'educació

vial, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2693-2694.

RGE núm. 2471/01, relativa a proves d'accés a la funció

pública, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2815-2816.

RGE núm. 2595/01, relativa a convocatòria d'oposicions,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2847.

RGE núm. 3777/01, relativa a proves d'accés a la funció

pública, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3060.

RGE núm. 3875/01, relativa a actuacions en matèria de

protecció civil, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3102-3103.

RGE núm. 3876/01, relativa a plans d'emergència, DS núm.

72 (23 d'octubre), pàg. 3099.

RGE núm. 3948/01, relativa a formació de policies locals,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3257-3258.

RGE núm. 4213/01, relativa a l'Institut Balear de Seguretat

Pública, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3263-3264.

RGE núm. 4214/01, relativa a oferta pública d'ocupació, DS

núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3264.

RGE núm. 4461/01, relativa a coordinació durant els

temporals, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3371.

RGE núm. 4465/01, relativa a igualtat de condicions entre

els opositors de Mallorca i els de Menorca, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3366-3367.

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA

ROSSELLÓ I PONS

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3499 a 3505.

Projectes de llei

RGE núm. 3551/01, de protecció ambiental de Ses Salines

d'Eivissa i Formentera, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg.

3420.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

InterpelAlacions

RGE núm. 593/01, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb el Pla hidrològic, DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 2519-2521 i 2526-2527.

RGE núm. 1777/01, relativa a accés a les platges de la costa

sud de Ciutadella de Menorca, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2778-2780 i 2782-2783.

RGE núm. 2069/01, relativa a anulAlació de l'adjudicació de

l'ampliació del port de Ciutadella, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2927-2928 i 2931.

Preguntes

RGE núm. 514/01, relativa a problemes d'ampliació de

l'aeroport d'Eivissa, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2298-2299.

RGE núm. 527/01, relativa a inversions del Ministeri de

Medi Ambient a Balears en matèria d'aigües, DS núm. 50 (6 de

febrer), pàg. 2296-2297.

RGE núm. 966/01, relativa a pràctica de l'esport de la caça

a les finques del Govern de les Illes Balears, DS núm. 54 (6 de

març), pàg. 2442-2443.

RGE núm. 1084/01, relativa a Pla hidrològic de les Illes

Balears, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2504-2505.
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RGE núm. 1085/01, relativa a inversions hidrològiques, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2505.

RGE núm. 1095/01, relativa a placa de l'estació depuradora

d'Eivissa, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2516-2517.

RGE núm. 1098/01, relativa a proposta del pla  hidrològic

del PSOE, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2506.

RGE núm. 1513/01, relativa a fonts Ufanes, DS núm. 57

(27 de març), pàg. 2545.

RGE núm. 1514/01, relativa a ús de l'excedent d'aigua a

Palma, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2545-2546.

RGE núm. 1519/01, relativa a foment de l'ús de materials

reciclables i no contaminants, DS núm. 57 (27 de març), pàg.

2547-2548.

RGE núm. 1624/01, relativa a reparació de l'estacionament

situat al final del moll de ribera de Sant Antoni de Portmany,

DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2571.

RGE núm. 1628/01, relativa a canvi de nom del PORN de

Cala d'Hort, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2691.

RGE núm. 2058/01, relativa a adjudicació i construcció de

la deixalleria comarcal al municipi d'Inca, DS núm. 61 (8 de

maig), pàg. 2695-2696.

RGE núm. 2260/01, relativa a mesures preses per la

Conselleria de Medi Ambient atesa la denúncia formulada pels

veïnats de la depuradora de Santa Maria, DS núm. 62 (15 de

maig), pàg. 2730.

RGE núm. 2261/01, relativa a depuració terciària a l'EDAR

de Santa Maria, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2730-2731.

RGE núm. 2266/01, relativa a tramesa de l'avantprojecte de

la llei de biodiversitat, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2737-

2738.

RGE núm. 2360/01, relativa a finalització de l'Escola de

Natura, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2766-2767.

RGE núm. 2362/01, relativa a vendes incloses al PORN

d'es Vedrans, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2768-2769.

RGE núm. 2466/01, relativa a Pla director sectorial de

residus de construcció, demolició i voluminosos, DS núm. 64

(29 de maig), pàg. 2807-2808.

RGE núm. 2477/01, relativa a suport al parc natural de la

península de Llevant, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2812-

2813.

RGE núm. 2599/01, relativa a edificació als Anei del Parc

de Llevant, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2843.

RGE núm. 2600/01, relativa a control de la plaga del

Tomicus S.P., DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2843-2844.

RGE núm. 3359/01, relativa a aprovació dels plans

sectorials dels aeroports de les Illes Balears, DS núm. 67 (18

de setembre), pàg. 2922.

RGE núm. 3393/01, relativa a absència de la gerent de

l'Ibanat del seu lloc de feina, DS núm. 67 (18 de setembre),

pàg. 2915.

RGE núm. 3397/01, relativa a solució al problema de

l'aigua a la zona nord de Mallorca, DS núm. 67 (18 de

setembre), pàg. 2919-2920.

RGE núm. 3398/01, relativa a recollida de l'aigua de les

fonts Ufanes, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2920-2921.

RGE núm. 3439/01, relativa a neteja de torrents, DS núm.

68 (25 de setembre), pàg. 2954-2955.

RGE núm. 3440/01, relativa a neteja dels torrents de Sant

Miquel i de Muro, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2955-

2956.

RGE núm. 3446/01, relativa a obres per una nova

depuradora a Cala en Porter, DS núm. 68 (25 de setembre),

pàg. 2953-2954.

RGE núm. 3517/01, relativa a estació depuradora a la zona

de Cala Tarida, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2993.

RGE núm. 3529/01, relativa a quantitat pagada a Pareja i

Associats, advocats, per part del Govern de les Illes Balears,

DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2986-2987.

RGE núm. 3533/01, relativa a absència de la gerent de

l'Ibanat del seu lloc de feina, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg.

2991-2992.

RGE núm. 3680/01, relativa a canvi d'ubicació de l'Edar de

la ciutat d'Eivissa, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3020-3021.

RGE núm. 3775/01, relativa a desviament del torrent de

Manacor, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3058-3059.

RGE núm. 3776/01, relativa a transvasament de sa Costera,

DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3059.

RGE núm. 3787/01, relativa a parcs naturals, DS núm. 71

(16 d'octubre), pàg. 3061-3062.

RGE núm. 3878/01, relativa a tamarells per pedres, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3100-3101.

RGE núm. 3879/01, relativa a la Colònia de Sant Jordi, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3101-3102.

RGE núm. 3883/01, relativa a mala olor a l'Edar de la ciutat

d'Eivissa, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3097-3098.

RGE núm. 3885/01, relativa a obres de connexió de la

dessaladora de Sant Antoni amb la zona sud de la badia de

Portmany del terme municipal de Sant Josep, DS núm. 72 (23

d'octubre), pàg. 3103-3104.

RGE núm. 3949/01, relativa a transvasament de sa Costera,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3130.

RGE núm. 3950/01, relativa a jornada de l'aigua a Menorca,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3129.

RGE núm. 3956/01, relativa a compra de les fonts Ufanes,

DS núm. 73 (30 d'octubre), pàg. 3131-3132.

RGE núm. 4207/01, relativa a mesures internes per tal que

els fets succeïts a Formentor no es tornin a produir, DS núm. 75

(13 de novembre), pàg. 3260.

RGE núm. 4208/01, relativa a disminució dels aqüífers a la

zona nord d'Eivissa, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3260-

3261.

RGE núm. 4209/01, relativa a projecte de llei de protecció

de ses Salines d'Eivissa i Formentera, DS núm. 75 (13 de

novembre), pàg. 3262.

RGE núm. 4395/01, relativa a mesures per palAliar l'efecte

de la plaga de tomicus i el risc d'incendis, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3300-3301.

RGE núm. 4396/01, relativa a acte de protesta de la

Consellera de Medi Ambient en contra de la Cimera de

Formentor, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3301-3302.

RGE núm. 4397/01, relativa a mesures internes per tal que

els fets succeïts a Formentor no es tornin a produir, DS núm. 76

(20 de novembre), pàg. 3302-3303.

RGE núm. 4398/01, relativa a dimissió de la Consellera de

Medi Ambient, DS núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3303-3304.

RGE núm. 4400/01, relativa a importància de dessalar aigua

per als ciutadans de Santa Eulàlia d'Eivissa, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3299-3300.

RGE núm. 4401/01, relativa a gots d'aigua dessalada per la

dessaladora de la depuradora de Santa Eulàlia d'Eivissa, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3299.
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RGE núm. 4471/01, relativa a solució del problema de

l'EDAR de Sant Miquel, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg.

3369.

RGE núm. 4473/01, relativa a obres d'electrificació de Cala

d'Hort, DS núm. 78 (4 de desembre), pàg. 3370.

RGE núm. 5087/01, relativa a recursos hídrics, DS núm. 79

(11 de desembre), pàg. 3403.

RGE núm. 5095/01, relativa a publicitat confusa realitzada

pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3400.

RGE núm. 5096/01, relativa a visita a les zones amb perill

d'inundació, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3401.

RGE núm. 5097/01, relativa a obres d'emergència als

torrents de les Illes Balears, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3402.

RGE núm. 5099/01, relativa a manteniment del pont del

Riuet de Portocristo, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3405-

3406.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, JOSEP ANTONI FERRER I ORFILA

Preguntes

RGE núm. 191/01, relativa a carril per a bicicletes a la

carretera entre el Port de Maó i el polígon industrial, DS núm.

50 (6 de febrer), pàg. 2297.

RGE núm. 509/01, relativa a fiances dels lloguers de pisos

i locals comercials, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg. 2293-2294.

RGE núm. 581/01, relativa a tarifes del ten sa Pobla-Palma,

DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2326-2327.

RGE núm. 582/01, relativa a rebaixa en el preu del billet

del tren sa Pobla-Palma, DS núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2327-

2328.

RGE núm. 583/01, relativa a inversions per restaurar el

castell d'Eivissa, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2364.

RGE núm. 679/01, relativa a obres a carreteres amb

finançament avançat a càrrec dels municipis afectats, DS núm.

53 (27 de febrer), pàg. 2396.

RGE núm. 681/01, relativa a projecte de desdoblament de

la carretera Maó-Ciutadella, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2397-2398.

RGE núm. 682/01, relativa a estat de conservació de les

mitjanes de les carreteres d'Eivissa, DS núm. 52 (20 de febrer),

pàg. 2368.

RGE núm. 683/01, relativa a estat de conservació de les

rotondes de l'illa d'Eivissa, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg.

2401.

RGE núm. 970/01, relativa a retards en el tren de Palma a

sa Pobla, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2443.

RGE núm. 971/01, relativa a retard a les obres de la

carretera del port d'Andratx a s'Arracó, DS núm. 54 (6 de

març), pàg. 2445.

RGE núm. 975/01, relativa a accessos a l'hospital de Son

Llàtzer, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2444.

RGE núm. 1091/01, relativa a tren-tramvia a Menorca entre

Ciutadella i Maó, DS núm. 55 (13 de març), pàg. 2471.

RGE núm. 1092/01, relativa a compra de material per a la

realització del ferrocarril Inca-Manacor, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2472.

RGE núm. 1093/01, relativa a estudis de viabilitat de les

línies ferroviàries Palma-Inca i Palma-Sóller, DS núm. 55 (13

de març), pàg. 2472-2473.

RGE núm. 1317/01, relativa a proposta de traçat de la

prolongació del ferrocarril Palma-sa Pobla fins a Alcúdia, DS

núm. 56 (20 de març), pàg. 2515-2516.

RGE núm. 1318/01, relativa a eliminació completa de

barreres arquitectòniques, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2542-

2543.

RGE núm. 1520/01, relativa a conservació de la xarxa de

carreteres de Menorca, DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2540-

2541.

RGE núm. 1521/01, relativa a obres de nova construcció a

la xarxa de carreteres de Menorca, DS núm. 57 (27 de març),

pàg. 2541-2542.

RGE núm. 1755/01, relativa a obres a contractar a les

carreteres d'Eivissa, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2614-2615.

RGE núm. 1873/01, relativa a desdoblament de la carretera

Ciutadella-Maó, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2655.

RGE núm. 2259/01, relativa a inversions ferroviàries a les

Illes Balears, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2737.

RGE núm. 2357/01, relativa a suport del Govern a un gran

centre de manteniment aeri a Son Sant Joan, DS núm. 63 (22 de

maig), pàg. 2773.

RGE núm. 2364/01, relativa a projecte de rotonda Sant

Rafel C-731, DS núm. 63 (22 de maig), pàg. 2770-2771.

RGE núm. 2479/01, relativa a transport ferroviari, DS núm.

64 (29 de maig), pàg. 2814.

RGE núm. 2742/01, relativa a inversions als aeroports de

les Illes Balears, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2883.

RGE núm. 2748/01, relativa a obres de millora a la

carretera de Palma a Llucmajor per s'Aranjassa, DS núm. 66

(12 de juny), pàg. 2881.

RGE núm. 3400/01, relativa a manteniment de les carreteres

d'Eivissa, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2924.

RGE núm. 3401/01, relativa a mesures per palAliar

l'augment de víctimes a les carreteres de les Illes Balears, DS

núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2925.

RGE núm. 3441/01, relativa a distribució de les 80.000

travesses adquirides per la línia Palma-Inca-sa Pobla, DS núm.

68 (25 de setembre), pàg. 2951-2952.

RGE núm. 3442/01, relativa a variant sud d'Andratx, DS

núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2956-2957.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, FRANCESC QUETGLAS I ROSANES

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3529-3534.

InterpelAlacions

RGE núm. 3422/01, relativa a regulació de l'execució de

llicències d'edificació a les Illes Balears, DS núm. 71 (16

d'octubre), pàg. 3065-3066  i 3068-3069.

Preguntes

RGE núm. 3534/01, relativa a definició del model territorial

de Mallorca, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2990-2991.

RGE núm. 3677/01, relativa a model territorial d'Eivissa i

Formentera i de Menorca, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3028.
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RGE núm. 3781/01, relativa a empresa pública de serveis

d'informació territorial, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3054-3055.

RGE núm. 3784/01, relativa a modificació de la Llei de

Directrius d'Ordenació Territorial, DS núm. 71 (16 d'octubre),

pàg. 3055-3056.

RGE núm. 3786/01, relativa a quantitat econòmica

destinada a l'arrendament i a la compra d'habitatges construïts,

DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3058.

RGE núm. 4212/01, relativa a crisi del sector aeri, DS núm.

75 (13 de novembre), pàg. 3263.

RGE núm. 5088/01, relativa a carretera Palma-Manacor,

DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3404.

RGE núm. 5093/01, relativa a eliminació de línies de

ferrocarril, DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3398.

CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM, AINA MARIA

SALOM I SOLER

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3542-3544, 3526 i 3546-3547.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2467.

InterpelAlacions

RGE núm. 1239/01, relativa a signatura del protocol

d'internaments no voluntaris per part de les institucions

implicades, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2625-2627 i 2629.

RGE núm. 2070/01, relativa a situació del personal a

l'Hospital Psiquiàtric i del Pla de salut mental de les Illes

Balears, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg. 2961-2962 i 2964-

2965.

RGE núm. 2769/01, relativa a gestions, accions i omissions

respecte de l' Hospital Militar de Palma, DS núm. 76 (20 de

novembre), pàg. 3310-3314.

Preguntes

RGE núm. 575/01, relativa a terrenys de l'hospital d'Inca,

DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2363.

RGE núm. 976/01, relativa a transferència de sanitat, DS

núm. 54 (6 de març), pàg. 2445.

RGE núm. 1086/01, relativa a inici de l'expedient de cessió

gratuïta dels terrenys de l'hospital de Maó, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2469-2470.

RGE núm. 1087/01, relativa a inici de l'expedient de cessió

gratuïta dels terrenys de l'hospital d'Inca, DS núm. 55 (13 de

març), pàg. 2470-2471.

RGE núm. 1511/01, relativa a enterraments ilAlegals al

cementiri municipal de Son Valentí (Palma), DS núm. 57 (27

de març), pàg. 2544.

RGE núm. 1517/01, relativa a mesures de salubritat de

l'hostal "Sayonara", DS núm. 57 (27 de març), pàg. 2538-2539.

RGE núm. 1621/01, relativa a paraules pronunciades per la

consellera de Sanitat en relació amb l'adquisició d'un

electroshock, DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2573.

RGE núm. 1905/01, relativa a valoració sobre el projecte de

fer l'hospital de Son Llàtzer (Palma II) una fundació, DS núm.

60 (24 d'abril), pàg. 2661-2662.

RGE núm. 1906/01, relativa a incidència suspensió reforma

de Son Dureta, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2661.

RGE núm. 2054/01, relativa a cessament del director de

l'Hospital Psiquiàtric, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2694-

2695.

RGE núm. 2170/01, relativa a copagament dels pensionistes

a la despesa farmacèutica, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2698.

RGE núm. 2258/01, relativa a PAC mòbils a Santa Eulàlia

i a Sant Antoni, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2736.

RGE núm. 2264/01, relativa a destí final de l'actual centre

de salut de Marratxí, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2733.

RGE núm. 2352/01, relativa a reordenament del mapa

sanitari de les Illes Balears, DS núm. 63 (22 de maig), pàg.

2772-2273.

RGE núm. 2353/01, relativa a trasllat d'una nounada a un

centre especialitzat des d'Eivissa, DS núm. 63 (22 de maig),

pàg. 2775.

RGE núm. 2468/01, relativa a negociacions en relació amb

l'Hospital Militar, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2810.

RGE núm. 2469/01, relativa a ubicació del futur PAC de

Santa Margalida, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2811.

RGE núm. 2461/01, relativa a mitjans aeris d'evacuació de

malalts, DS núm. 64 (29 de maig), pàg. 2815.

RGE núm. 2597/01, relativa a estat sanitari de les platges de

Palma, DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2848.

RGE núm. 2603/01, relativa a centres de salut inaugurats

per la Conselleria de Sanitat, DS núm. 65 (5 de juny), pàg.

2845-2846.

RGE núm. 2739/01, relativa a campanyes de donació

d'òrgans, DS núm. 66 (12 de juny), pàg. 2882.

RGE núm. 2747/01, relativa a cessament o dimissió del

director general del Serbasa, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2880.

RGE núm. 3451/01, relativa a servei d'alAlergiologia a

l'hospital de Son Llàtzer, DS núm. 68 (25 de setembre), pàg.

2957.

RGE núm. 3452/01, relativa a control de la legalitat dels

enterraments a Son Valentí (Palma), DS núm. 68 (25 de

setembre), pàg. 2958.

RGE núm. 3516/01, relativa a campanyes de divulgació de

donació d'òrgans, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2992.

RGE núm. 3675/01, relativa a equiparació de treballadors

al grup del complex hospitalari de Mallorca, DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3023.

RGE núm. 3689/01, relativa a l'Hospital Militar, DS núm.

70 (9 d'octubre), pàg. 3026.

RGE núm. 3691/01, relativa a PAC mòbil, DS núm. 70 (9

d'octubre), pàg. 3027-3028.

RGE núm. 3778/01, relativa a situació sociosanitària a la

nostra comunitat, DS núm. 71 (16 d'octubre), pàg. 3061.

RGE núm. 3877/01, relativa a possible contagi d'àntrax, DS

núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3099-3100.

RGE núm. 3960/01, relativa a malalts mentals crònics

internats a l'Hospital Psiquiàtric, DS núm. 73 (30 d'octubre),

pàg. 3126-3127.

RGE núm. 4205/01, relativa a destitució del Sr. Carretero,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3258-3259.

RGE núm. 4211/01, relativa a capacitat del psicogeriàtric,

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3266.
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RGE núm. 4215/01, relativa a centre de salut mental de

Ciutadella, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3265.

RGE núm. 4391/01, relativa a inversions a Son Dureta, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3305.

RGE núm. 4392/01, relativa a salut mental, DS núm. 76 (20

de novembre), pàg. 3306.

RGE núm. 4393/01, relativa a centres de salut acabats, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3308.

RGE núm. 4394/01, relativa a Hospital d'Inca, DS núm. 76

(20 de novembre), pàg. 3308-3309.

RGE núm. 4402/01, relativa a urgències ateses pels metges

psiquiatres a la sala d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric, DS

núm. 76 (20 de novembre), pàg. 3306-3307.

RGE núm. 4494/01, relativa a necessitats, infraestructures

i dotacions econòmiques reclamades a l'Administració central

per a les Pitiüses en matèria de sanitat, DS núm. 78 (4 de

desembre), pàg. 3373.

RGE núm. 5092/01, relativa a projecte de futur dels

hospitals Joan March i General, DS núm. 79 (11 de desembre),

pàg. 3399.

C O N SE L L E R  D E  T R E B A L L  I  F O R M A C IÓ ,

EBERHARD GROSSKE I FIOL

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3556-3559.

Proposicions de llei

RGE núm. 3819/00, relativa a participació de les

comunitats autònomes en el Consell de la Unió Europea, DS

núm. 55 (13 de març), pàg. 2466.

Preguntes

RGE núm. 508/01, relativa a recomanació del Sr. Borràs a

l'Hble. Sr. Conseller de Treball, DS núm. 50 (6 de febrer), pàg.

2292-2293.

RGE núm. 670/01, relativa a transferències de l'Inem, DS

núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2369-2370.

RGE núm. 671/01, relativa a Servei d'ocupació de les Illes

Balears, DS núm. 52 (20 de febrer), pàg. 2370-2371.

RGE núm. 1313/01, relativa a documents de la gestió del

Fons Social Europeu, DS núm. 56 (20 de març), pàg. 2508-

2509.

RGE núm. 1315/01, relativa a devolució de 456.845.607

pessetes per part del Codefoc, DS núm. 56 (20 de març), pàg.

2509-2510.

RGE núm. 1460/01, relativa a "desautorització al govern de

progrés", DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2616-2617.

RGE núm. 1625/01, relativa a assistència del representant

sindical a l'interrogatori a una empleada del Codefoc, DS núm.

58 (3 d'abril), pàg. 2581-2582.

RGE núm. 1626/01, relativa a interrogatori a una

funcionària del Codefoc, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2617-

2618.

RGE núm. 1869/01, relativa a opinions dels sindicats

envers el pacte de progrés, DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 2699.

RGE núm. 2604/01, relativa a criteris del nomenament dels

representants al Consell Econòmic i Social, DS núm. 65 (5 de

juny), pàg. 2846-2847.

RGE núm. 2744/01, relativa a iniciatives posades en marxa

per la Conselleria de Treball en relació amb la població

immigrant a l'illa d'Eivissa, DS núm. 66 (12 de juny), pàg.

2878-2879.

RGE núm. 3925/01, relativa a funcionament dels serveis

d'inspecció de treball i de salut laboral a les Pitiüses, DS núm.

73 (30 d'octubre), pàg. 3131.

RGE núm. 4204/01, relativa a expedient sancionador contra

l'empresa Sondymark, DS núm. 75 (13 de novembre), pàg.

3258.

RGE núm. 5094/01, relativa a crisi de l'empresa Majorica,

DS núm. 79 (11 de desembre), pàg. 3397.

AlAlusions

En relació amb les propostes de conclusions de la Comissió

no permanent d'investigació sobre possibles irregularitats en

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

DS núm. 75 (13 de novembre), pàg. 3289.

CONSELLER DE TURISME, CELESTÍ ALOMAR I

MATEU

Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002, RGE núm.

4086/01.

Debat dictamen Comissió d'Hisenda i Pressuposts, DS núm.

80 (18 de desembre), pàg. 3463 a 3466.

InterpelAlacions

RGE núm. 4715/00, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació a la desestacionalització turística, DS

núm. 51 (13 de febrer), pàg. 2337-2339 i  2342-2343.

RGE núm. 2106/01, relativa a política del Govern en

relació amb la desestacionalització turística a les Pitiüses, DS

núm. 62 (15 de maig), pàg. 2741-2742 i 2747.

Preguntes

RGE núm. 512/01, relativa a comissió d'investigació

d'Ibatur, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2394-2395.

RGE núm. 643/01, relativa a fira de turisme, DS núm. 52

(20 de febrer), pàg. 2366.

RGE núm. 680/01, relativa a estudi encarregat al despatx

Gómez-Acebo&Pombo, DS núm. 53 (27 de febrer), pàg. 2396-

2397.

RGE núm. 760/01, relativa a modificació de la Llei general

turística, DS núm. 54 (6 de març), pàg. 2440-2441.

RGE núm. 969/01, relativa a canvi en la realització dels

estudis de despesa turística, DS núm. 54 (6 de març), pàg.

2441-2442.

RGE núm. 1630/01, relativa a participació dels consells de

Menorca i d'Eivissa i Formentera en el festival "Teatres del

Món", DS núm. 58 (3 d'abril), pàg. 2574.

RGE núm. 1752/01, relativa a esponjament a Es grau de

Menorca, DS núm. 59 (10 d'abril), pàg. 2619.

RGE núm. 1753/01, relativa a esponjament a Es Grau de

Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2658-2659.

RGE núm. 1870/01, relativa a esponjament a Es Grau de

Menorca, DS núm. 60 (24 d'abril), pàg. 2659-2660.

RGE núm. 2056/01, relativa a construcció de camps de golf

a Menorca, DS núm. 62 (15 de maig), pàg. 2728.
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RGE núm. 2060/01, relativa a seguretat a les piscines i

platges de les Illes Balears, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2727.

RGE núm. 2120/01, relativa a beneficis de l'obertura de

nous camps de golf a Menorca, DS núm. 62 (15 de maig), pàg.

2729.

RGE núm. 2363/01, relativa a retirada del projecte de llei

de modificació de la Llei general turística, DS núm. 63 (22 de

maig), pàg. 2769-2770.

RGE núm. 2596/01, relativa a sorteig de viatges al Carib,

DS núm. 65 (5 de juny), pàg. 2848.

RGE núm. 3392/01, relativa a dimissió del Sr. Pérez de

Mendiola, DS núm. 67 (18 de setembre), pàg. 2914-2915.

RGE núm. 3449/01, relativa a conseqüències dels atemptats

als Estats Units, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2983-2984.

RGE núm. 3518/01, relativa a valoració de la temporada

turística del 2001, DS núm. 69 (2 d'octubre), pàg. 2994.

RGE núm. 3674/01, relativa a estat d'execució del conveni

de construcció del CITTIB, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg.

3022.

RGE núm. 3687/01, relativa a agència de relacions

públiques, DS núm. 70 (9 d'octubre), pàg. 3024-3025.

RGE núm. 3690/01, relativa al Pla de marques, DS núm. 70

(9 d'octubre), pàg. 3026-3027.

RGE núm. 3880/01, relativa a màrqueting turístic 2001-

2006, DS núm. 72 (23 d'octubre), pàg. 3093-3094.

RGE núm. 3881/01, relativa a negativa a lliurar

documentació per part del conseller de Turisme, DS núm. 72

(23 d'octubre), pàg. 3095.

ALTRES CÀRRECS

CONSELLERA D'AGRICULTURA DEL CONSELL

INSULAR DE M ENORCA, ESTER RIUDAVETS I

VIDAL

Proposicions de llei

RGE núm. 1522/01, relativa a designació de seu dels jutjats

social i penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca, DS núm. 60

(24 d'abril), pàg. 2684-2685.
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