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DEBAT SOBRE L’ORIENTACIÓ POLÍTICA

GENERAL DEL GOVERN

Debat sobre l’orientació política general del Govern de les

Illes Balears.

DS núm. 104 (15, 16 i 17 d’octubre),  pàg. 4426-4537.

PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2003

RGE núm. 3815/02. Debat de totalitat, amb l’esmena a la

totalitat RGE núm. 4414/02 del Grup Parlamentari Popular

i fixació de les quantitats globals.

DS núm. 110 (26 de novembre),  pàg. 4726-4750.

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

DS núm. 113 (17 i 18 de desembre),  pàg. 4860-5022.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 3284/01, de cultura popular i tradicional.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3798-3804.

RGE núm. 4242/01, del sistema de finançament definitiu

dels consells insulars.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3876-3884.

RGE núm. 4449/01, d’estadística de les Illes Balears.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4035-4041.

RGE núm. 162/02, de subvencions.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4242-4250.

RGE núm. 1118/02, de taxes per inspeccions i controls

sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4073-4075.

RGE núm. 1535/02, de modificació de la Llei 8/1986, de 26

de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les

Illes Balears.

DS núm. 99 (18 de juny), pàg. 4254-4266.

RGE núm. 1724/02, pel qual s’autoritza la modificació del

nivell d’endeutament de la comunitat autònoma de les Illes

Balears a 31 de desembre del 2002 i es modifica la Llei

19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2002.

DS núm. 99 (18 de juny), pàg. 4266-4275.

RGE núm. 1994/02, de creació del ColAlegi d’Educadores i

Educadors Socials de les Illes Balears.

Procediment de tramitació directa i per lectura única, DS núm.

100 (17 de setembre), pàg. 4306.

Debat i votació, DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4306.

RGE núm. 3816/02, de mesures tributàries i

administratives.

DS núm. 113 (17 de desembre), pàg. 4846-4860.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 1678/01, presentada pel Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a ús de les llengües

oficials en l’encunyació de monedes de l’euro.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3702-3710.

RGE núm. 3344/01, presentada pel Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, de modificació de l’article 471 de

la Llei orgànica 6/1985, del Poder Judicial.3633

Procediment de tramitació directa i per lectura única, DS núm.

81 (5 de febrer), pàg. 3633.

Debat i votació, DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3634-3641.

RGE núm. 659/02, relativa a la modificació de l’article 471

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

Debat de presa en consideració, DS núm. 87 (19 de març), pàg.

3841-3842.

Procediment de tramitació directa i en lectura única, DS núm.

96 (28 de maig), pàg. 4162.

Debat i votació. DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4162-4167.

Designació de membre suplent del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, per tal de defensar-la davant el Congrés

dels Diputats, DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4617.

RGE núm. 2012/02, relativa a la modificació puntual de la

Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes

Balears.

Debat de presa en consideració, DS núm. 100 (17 de setembre),

pàg. 4301-4306.

Debat dictamen Comissió de Turisme, DS núm. 111 (3 de

desembre), pàg. 4790-4794.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 938/02, al Projecte de llei RGE núm. 162/02, de

subvencions.
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DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3910-3919.

RGE núm. 1818/02, al Projecte de llei RGE núm. 1535/02,

de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,

electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4111-4127.

RGE núm. 2140/02, al Projecte de llei RGE núm. 1724/02

pel qual s’autoritza la modificació del nivell d’endeutament

de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de

desembre del 2002 i es modifica la Llei 19/2001, de 21 de

desembre, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2002.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4201-4211.

RGE núm. 2752/02, al Projecte de llei RGE núm. 2521/02,

reguladora del creixement urbanístic a les Illes Balears.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4364-4383.

RGE núm. 2769/02, al projecte de llei RGE núm. 2520/02,

municipal i de règim local de les Illes Balears.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4603-4617.

RGE núm. 3129/02, al Projecte de llei RGE núm. 2557/02,

de cooperatives de les Illes Balears.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4566-4576.

RGE núm. 3423/02, al Projecte de llei RGE núm. 2580/02,

de salut de les Illes Balears.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4644-4655.

RGE núm. 4151/02, al Projecte de llei RGE núm. 3635/02,

de conservació de la biodiversitat a les Illes Balears.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4823-4840.

RGE núm. 4415/02, al Projecte de llei RGE núm. 3816/02,

de mesures tributàries i administratives.

DS núm. 110 (26 de novembre), pàg. 4750-4764.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 4079/01, relativa a la política del Govern en

relació amb la tercera edat.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3657-3663.

RGE núm. 4080/01, relativa a futur residencial dels malalts

mentals crònics.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3622-3628.

RGE núm. 4425/01, relativa a l’Hospital comarcal d’Inca.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3693-3698.

R G E  n ú m .  4 4 2 6 /0 1 ,  r e la t iv a  a  po lít ica  d e

desestacionalització turística.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3721-3727.

RGE núm. 4427/01, relativa a contractació d’empreses per

dur a terme sondeigs d’opinió entre la població de les Illes

Balears.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3764-3770.

RGE núm. 371/02, relativa a la política sanitària que pensa

dur la Conselleria de Salut un cop assumides les

competències.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3860-3867. 

RGE núm. 372/02, relativa a control de qualitat dels texts

normatius.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3973-3978.

RGE núm. 373/02, relativa a política del Govern de les Illes

Balears en relació amb solucions integrals al problema de

l’aigua a la zona nord de Mallorca.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3934-3941.

RGE núm. 374/02, relativa a política de marques turístiques

del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 4001-4006.

RGE núm. 824/02, relativa a la postura del Govern en

relació amb l’anomenat “Cas BITEL”.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3825-3834.

RGE núm. 838/02, relativa a servei de prevenció de la

comunitat autònoma.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4022-4027.

RGE núm. 1174/02, relativa a postura del Govern en relació

amb la prevenció del consum de drogues.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4140-4147.

RGE núm. 1386/02, relativa a desenvolupament del marc

general de la política externa del Govern de les Illes Balears

en referència especial a la Unió Europea.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4226-4234.

RGE núm. 1474/02, relativa a prohibició d’anar a buscar

cabres al Vedrà.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4328-4335.

RGE núm. 1588/02, relativa a gestió dels residus sòlids

urbans de Mallorca.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4353-4359.

RGE núm. 1763/02, relativa a situació de l’empresa Perlas

Majorica.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4094-4102.

RGE núm. 1867/02, relativa a política sociosanitària del

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4399-4407.

RGE núm. 2088/02, relativa a aigües depurades per a

reguiu.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4591-4597.

RGE núm. 2089/02, relativa a política de secà i de fruits

secs.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4669-4675.

RGE núm. 2090/02, relativa a concessions de nous pous.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4700-4709.
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RGE núm. 2119/02, relativa a adjudicació dels menjadors

escolars.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4322-4328.

RGE núm. 3720/02, relativa a designació de les Balears com

a Regió Europea de l’any 2003.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4633-4638.

RGE núm. 3736/02, relativa a política del Govern de les

Illes Balears en relació amb la publicitat institucional.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4809-4817.

RGE núm. 3893/02, relativa a finançament del món del trot

i dels cavalls.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4778-4786.

MOCIONS

RGE núm. 432/02, relativa al futur residencial dels malalts

mental crònics.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3698-3702.

RGE núm. 928/02, relativa a desestacionalització turística.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3790-3793.

RGE núm. 1113/02, relativa a la contractació d’empreses

per dur a terme estudis i enquestes d’opinió.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3834-3838.

RGE núm. 1300/02, relativa a la postura del Govern en

l’anomenat “Cas BITEL”.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3899-3906.

RGE núm. 1616/02, relativa a solucions integrals al

problema de l’aigua a la zona nord de Mallorca.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 4006-4012.

RGE núm. 1713/02, relativa a control de qualitat dels texts

normatius.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4063-4066.

RGE núm. 1854/02, relativa a servei de prevenció de riscs

laborals.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4102-4106.

RGE núm. 2084/02, relativa a acords referits a la situació

de l’empresa Perlas Majorica.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4190-4196.

RGE núm. 2340/02, relativa a desenvolupament de les

polítiques del Govern de les Illes Balears en referència a la

Unió Europea.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4288-4293.

RGE núm. 3027/02, relativa a adjudicació de menjadors

escolars.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4407-4414.

RGE núm. 3048/02, relativa a busca de cabres al Vedrà a

l’illa d’Eivissa.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4414-4419.

RGE núm. 3520/02, relativa a gestió dels residus sòlids

urbans de Mallorca.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4542-4543.

RGE núm. 3609/02, relativa a política sociosanitària del

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4542-4543.

RGE núm. 3848/02, relativa a aigües depurades.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4675-4680.

RGE núm. 3944/02, relativa a designació de Balears com a

regió europea de l’any 2003.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4709-4715.

RGE núm. 4346/02, relativa a política de secà i cereals.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4786-4790.

RGE núm. 4458/02, relativa a concessions de nous pous.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4817-4823.

PREGUNTES

RGE núm. 316/02, relativa a l’atorgament de llicències per

a nous pous.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3614-3615.

RGE núm. 317/02, relativa a estudis d’aqüífers sobre

explotats.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3615-3616.

RGE núm. 319/02, relativa a criteris del límits del parc

natural de Cala d’Hort.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3616-3617.

RGE núm. 320/02, relativa a criteris en la distribució entre

mitjans de comunicació de notícies institucionals.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3621-3622.

RGE núm. 321/02, relativa a denúncies en relació a

programes de formació.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3617-3618.

RGE núm. 322/02, relativa a mesures de seguretat preses

per tal de canviar el cartell del SOIB.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3622.

RGE núm. 324/02, relativa a quantitat econòmica abonada

“Ben Amics” per part del Govern durant l’any 2001.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3646-3647.

RGE núm. 325/02, relativa a la reforma de Son Dureta.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3618-3619.

RGE núm. 326/02, relativa a imatge corporativa.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3619-3620.

RGE núm. 327/02, relativa a actuacions preventives del

grip.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3620.
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RGE núm. 328/02, relativa al projecte de llei de

desenvolupament de l’Estatut.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3620-3621.

RGE núm. 349/02, relativa a reconeixement i regulació

legal del dret de les dones a un part natural.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3655-3656.

RGE núm. 385/02, relativa a publicitat institucional de la

Conselleria de Salut i Consum.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3647-3648.

RGE núm. 386/02, relativa a publicitat institucional “M és

Salut”.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3648-3649.

RGE núm. 387/02, relativa a iniciatives del Govern per tal

de commemorar el Tractat d’Amiens.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3652-3653.

RGE núm. 388/02, relativa a anulAlació de la fira “Pista

d’Aventures” a Menorca.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3656-3657.

RGE núm. 389/02, relativa a campanya en contra de la

plaga de la processionària.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3649-3650.

RGE núm. 390/02, relativa a mitjans dedicats per la

Conselleria de M edi Ambient a la retirada de pins.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3650-3651.

RGE núm. 391/02, relativa a absència del conseller

d’Educació i Cultura al Ple de dia 30 d’octubre.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3651-3652.

RGE núm. 394/02, relativa a pediatres a l’Hospital públic

de Menorca.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3653-3654.

RGE núm. 395/02, relativa a oficina de seguretat.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3655-3656.

RGE núm. 396/02, relativa a l’oferta ilAlegal.

DS núm. 82 (12 de febrer), pàg. 3654-3655.

RGE núm. 397/02, relativa a nou Pla estatal d’habitatge.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3682-3683.

RGE núm. 689/02, relativa a abocament d’aigua a la badia

de Palma.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3689-3690.

RGE núm. 690/02, relativa a la llei de cooperació

autonòmica.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3714-3715.

RGE núm. 692/02, relativa al Pla estatal d’habitatges.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3683-3684.

RGE núm. 693/02, relativa a si està d’acord el conseller a

posar rotondes cada 3 km a les carreteres de Balears.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3684.

RGE núm. 694/02, relativa a si hi ha avaluació envers la

construcció d’una rotonda cada 3 km.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3685-3686.

RGE núm. 695/02, relativa a mesures normatives del

Govern per tal d’obligar el CIM a fer rotondes cada 3 km.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3686-3687.

RGE núm. 696/02, relativa a acord entre el Sr. Antich i la

Sra. Munar en relació amb l’ordenació territorial de l’illa

de Mallorca.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3687-3688.

RGE núm. 697/02, relativa a utilització de mitjans públics

per a activitats partidistes.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3691-3693.

RGE núm. 698/02, relativa a millores a la finca de Can

Marroig a Formentera.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3689-3690.

RGE núm. 700/02, relativa a brigades de Tragsa retirant

pins caiguts a causa del temporal de dia 11 de novembre del

2001.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3690-3691.

RGE núm. 701/02, relativa a consens envers el port esportiu

de Ciutadella.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3684-3685.

RGE núm. 714/02, relativa a declaracions del conseller de

Turisme a favor de construir nous camps de golf.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3720-3721.

RGE núm. 784/02, relativa a terciaris a les EDAR de les

Illes Balears.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3757.

RGE núm. 785/02, relativa a l’aixecament de la suspensió

de la Llei de comerç.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3718-3719.

RGE núm. 786/02, relativa al Pla d’obertura de Son

Llàtzer.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3719-3720.

RGE núm. 787/02, relativa al Tribunal Constitucional.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3719.

RGE núm. 788/02, relativa a projectes d’usos a la finca Can

Marroig.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3752-3753.

RGE núm. 789/02, relativa a programa i pactes de govern

de l’any 1999.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3753-3754.
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RGE núm. 790/02, relativa a declaracions cap als hotelers.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3717-3718.

RGE núm. 791/02, relativa a afirmacions del director

general de M obilitat.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3754-3755.

RGE núm. 792/02, relativa a normativa de la Conselleria de

Medi Ambient.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3755-3757.

RGE núm. 793/02, relativa a l’execució dels acords del

Consell d’Administració de l’IBASAN.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3751-3752.

RGE núm. 795/02, relativa a velocitat excessiva del cotxe

oficial de la Sra. Fernanda Caro.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3715-3717.

RGE núm. 897/02, relativa a mapa de carreteres de

Menorca.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3782-3783.

RGE núm. 898/02, relativa a mapes de carreteres.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3783-3784.

RGE núm. 899/02, relativa a dissolució de l’empresa

GESMA.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3759-3760.

RGE núm. 900/02, relativa a la dimissió del Sr. Carbonero.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3760-3762.

RGE núm. 901/02, relativa a contractes menors

d’assessorament amb l’empresa Técnicas para la iniciativa,

SA.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3757-3758.

RGE núm. 902/02, relativa al nou logotip Illes Balears.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3758-3759.

RGE núm. 903/02, relativa al grau de coordinació entre la

Conselleria de Turisme i la Conselleria de Salut.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3763-3764.

RGE núm. 905/02, relativa al transport aeri.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3762.

RGE núm. 906/02, relativa al parc natural de Cala d’Hort.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3762-3763.

RGE núm. 908/02, relativa a recursos econòmics de

l’ecotaxa.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3763.

RGE núm. 990/02, relativa a dotacions pressupostàries

previstes per part de l’IB-SALUT a les Pitiüses.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3814-3815.

RGE núm. 995/02, relativa a tabaquisme a les Illes Balears.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3815.

RGE núm. 996/02, relativa a l’artèria de Ponent.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3788-3789.

RGE núm. 998/02, relativa a PAC mòbils.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3814.

RGE núm. 1004/02, relativa a suspensió de l’impost turístic.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3811-3812.

RGE núm. 1005/02, relativa a suspensió de l’impost turístic

fins al mes de novembre.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3812-3813.

RGE núm. 1006/02, relativa a prohibició de busca de cabres

i bocs al Vedrà.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3787-3788.

RGE núm. 1007/02, relativa a adquisició de l’Hospital

Militar de Palma.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3813-3814.

RGE núm. 1008/02, relativa a iniciatives contra l’espoliació

del Castell de Santueri.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3784-3785.

RGE núm. 1009/02, relativa a espoliació de les restes

arqueològiques del Castell de Santueri.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3785-3786.

RGE núm. 1010/02, relativa a declaracions del pregoner de

la “Setmana del llibre en català”.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3786-3787.

RGE núm. 1021/02, relativa al criteri de creació de parcs.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3789-3790.

RGE núm. 1147/02, relativa a transvasament de sa Costera.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3817.

RGE núm. 1149/02, relativa a la demanda anual elèctrica.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3847.

RGE núm. 1150/02, relativa a l’aval científic de la reforma

educativa.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3823-3824.

RGE núm. 1151/02, relativa a la postura de la Conselleria

de Medi Ambient a la manifestació contra el Pla hidrològic

nacional (PHN).

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3815-3816.

RGE núm. 1152/02, relativa al projecte de llei de residus.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3817-3819.

RGE núm. 1153/02, relativa a la modificació de la pàgina

web “clubdenit.com”.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3819-3820.

RGE núm. 1154/02, relativa a l’opinió de la consellera de

Benestar Social respecte dels parlamentaris del Grup

Popular.
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DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3820-3821.

RGE núm. 1155/02, relativa al fons de cooperació

municipal.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3821-3822.

RGE núm. 1156/02, relativa a mesures a la biblioteca

pública de Menorca per tal de no interrompre el servei

d’atenció al públic.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3822-3823.

RGE núm. 1157/02, relativa al fòrum pel Pla territorial

insular.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3824.

RGE núm. 1158/02, relativa a l’adjudicació d’un contracte

de servei a Informàtica El Corte Inglés, SA.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3847-3848.

RGE núm. 1222/02, relativa a sostenibilitat ecològica i

territorial dels plans territorials insulars.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3858-3859.

RGE núm. 1224/02, relativa a ingrés de 600.000 pessetes

per part del consorci d’Aubarca i es Verger.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3848-3849.

RGE núm. 1225/02, relativa a negociacions de la consellera

de Salut amb els representants socials de l’empresa pública

GESMA.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3849-3850.

RGE núm. 1226/02, relativa a incapacitat del Sr.

Carbonero per solucionar la crispació social i laboral de

GESMA.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3850-3851.

RGE núm. 1227/02, relativa a dessaladora al terme de

Ciutadella de Menorca.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3852-3853.

RGE núm. 1228/02, relativa a actuació del Sr. Sampol en

relació amb la crisi de l’empresa Perlas Majorica.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3853-3854.

RGE núm. 1229/02, relativa al canvi de president a Ben

Amics.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3854-3855.

RGE núm. 1230/02, relativa a la ubicació del futur Museu

de Formentera.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3859-3860.

RGE núm. 1232/02, relativa a oficines d’informació al

consumidor.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3855.

RGE núm. 1233/02, relativa a l’hemodiàlisi a l’hospital de

Son Llàtzer.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3855-3856.

RGE núm. 1234/02, relativa a reforma educativa.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3856-3857.

RGE núm. 1235/02, relativa a reforma educativa.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3857-3858.

RGE núm. 1334/02, relativa a projecte de prolongació de

l’autopista Palma-Palmanova.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3892-3893.

RGE núm. 1335/02, relativa a construcció de carreteres per

part dels ajuntaments.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3893-3894.

RGE núm. 1336/02, relativa a resolucions en matèria de

funció pública en el BOIB de 14 de març del 2002.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3890-3891.

RGE núm. 1337/02, relativa a justificació de les resolucions

en matèria de funció pública contingudes en el BOIB núm.

32.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3891-3892.

RGE núm. 1338/02, relativa a problemes en relació amb la

concessió de les subvencions mitjançant la Fundació

Illesport.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3894-3895.

RGE núm. 1339/02, relativa a incidència en el món rural del

fet de treure el traçat del tren del municipi de Petra.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3896.

RGE núm. 1340/02, relativa a manteniment de les

declaracions del Sr. Quetglas en relació amb el traçat del

tren.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3896-3897.

RGE núm. 1347/02, relativa a temporada turística del 2001.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3897.

RGE núm. 1348/02, relativa a conveni entre Enturib i la

Pimen.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3897-3898.

RGE núm. 1349/02, relativa a mercats emergents de la

Mediterrània oriental.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3898.

RGE núm. 1350/02, relativa a cita prèvia.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3898-3899.

RGE núm. 1373/02, relativa a subvencions per a les

escoletes infantils a Eivissa i Formentera.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3932-3933.

RGE núm. 1423/02, relativa a transport sanitari terrestre.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3929.

RGE núm. 1424/02, relativa a ajudes per les tempestes.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3929-3930.

RGE núm. 1425/02, relativa a extracció d’arena.



208 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any 2002/Fascicle 1 

 

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3930-3931.

RGE núm. 1426/02, relativa a endeutament zero.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3931-3932.

RGE núm. 1428/02, relativa a les actuacions en defensa del

patrimoni històric de les Illes Balears espoliat que ha pres

l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3922-3923.

RGE núm. 1429/02, relativa a l’opinió respecte de les

manifestacions del Sr. Rupert Spillmann que asseguraven

que les autoritats locals coneixien la seva feina i el trasllat

de les peces, ja que afecten el conseller d’Educació i

Cultura.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3923-3924.

RGE núm. 1430/02, relativa a obres d’emergència als

torrents.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3924-3925.

RGE núm. 1431/02, relativa a visita de l’Hble. Sra.

Consellera als torrents desbordats.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3925-3927.

RGE núm. 1432/02, relativa a ampliació del sòl industrial

del municipi de Manacor.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3927-3928.

RGE núm. 1433/02, relativa a abonament de les

subvencions mitjançant la fundació Illesport.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3928-3929.

RGE núm. 1434/02, relativa a dades del conseller Sr. Morro

en relació amb el traçat del tren pel casc urbà de Petra.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3933-3934.

RGE núm. 1467/02, relativa a la fira Euro-Bijoux.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3971-3972.

RGE núm. 1567/02, relativa a llistes d’espera quirúrgica.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3966-3967.

RGE núm. 1568/02, relativa a temps per superar les llistes

d’espera.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3967-3968.

RGE núm. 1569/02, relativa a visita a les Fonts Ufanes.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3970-3971.

RGE núm. 1570/02, relativa a companyia de control logístic

d’hidrocarburs.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3971.

RGE núm. 1571/02, relativa a nou projecte del

Conservatori de Música d’Eivissa i Formentera.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3962-3963.

RGE núm. 1572/02, relativa a inici de les obres del nou

Conservatori d’Eivissa i Formentera.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3963-3964.

RGE núm. 1573/02, relativa a objectiu de la campanya

publicitària sobre els cent dies de govern de la sanitat a la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3964-3965.

RGE núm. 1574/02, relativa a cost de la campanya

publicitària sobre els cent dies de govern de la sanitat a la

comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3965-3966.

RGE núm. 1575/02, relativa a construcció del recinte firal.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3968-3969.

RGE núm. 1576/02, relativa a quan es pensa cobrir la

vacant de direcció del Museu de Mallorca.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3969-3970.

RGE núm. 1577/02, relativa a ajudes referides als mals fets

per les tempestes dels dies 10 i 11 de novembre.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3972-3973.

RGE núm. 1660/02, relativa a paritat electoral.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3990-3991.

RGE núm. 1661/02, relativa a informació als ciutadans en

relació amb les ajudes del Govern central per les tempestes

de l’11 de novembre.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3991-3992.

RGE núm. 1662/02, relativa a pins que resten per retirar

del temporal de dia 11 de novembre.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3992-3993.

RGE núm. 1663/02, relativa a estudi de l’empresa Icomos.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3994-3995.

RGE núm. 1664/02, relativa a situació de l’empresa

Majorica.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3995-3996.

RGE núm. 1665/02, relativa a homologació de la llicència

federativa de pesca esportiva recreativa.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3996-3997.

RGE núm. 1666/02, relativa a activitat del personal de

l’Hospital General i del Joan March.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3999-4000.

RGE núm. 1667/02, relativa a compliment de la proposició

no de llei relativa a la creació de les seleccions esportives

autonòmiques.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 4000-4001.

RGE núm. 1668/02, relativa a evolució de les reserves

turístiques.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3997-3998.

RGE núm. 1669/02, relativa a hospitalització breu.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3998.

RGE núm. 1670/02, relativa a salut mental infanto-juvenil.
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DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3998-3999.

RGE núm. 1671/02, relativa a torrents de les Illes Balears.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 3993-3994.

RGE núm. 1741/02, relativa a mesures respecte d’unes

manifestacions.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4090.

RGE núm. 1742/02, relativa a disculpes rebudes respecte de

les manifestacions.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4090-4091.

RGE núm. 1743/02, relativa a avaluació de l’impacte de la

declaració d’inconstitucionalitat de l’impost sobre

instalAlacions que incideixen en el medi ambient i actuacions

desenvolupades.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4020.

RGE núm. 1744/02, relativa a mesures per millorar

l’actuació de l’administració tributària autonòmica en la

gestió i liquidació dels imposts de transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i

donacions.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4020-4021.

RGE núm. 1745/02, relativa a revisió de les Directrius

d’Ordenació del Territori.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4047-4048.

RGE núm. 1746/02, relativa a increment de l’edificació en

sòl rústic.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4048-4049.

RGE núm. 1747/02, relativa a modificació del nou Centre

de Salut de Marratxí.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4018-4020.

RGE núm. 1748/02, relativa a pacte territorial.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4049-4050.

RGE núm. 1749/02, relativa a mesures per protegir el

territori.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4050-4051.

RGE núm. 1750/02, relativa a afirmacions sobre el Museu

de Formentera.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4051-4052.

RGE núm. 1751/02, relativa a tala de 88 xiprers per part de

la Conselleria d’Obres Públiques.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4021-4022.

RGE núm. 1802/02, relativa a regulació del fondeig

d’embarcacions amb usos no tradicionals a l’àrea marítima

del parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4058-4059.

RGE núm. 1803/02, relativa a obres i serveis a la finca de

Can Marroig.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4059-4060.

RGE núm. 1831/02, relativa a pous de Son Vila a Pollença.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4058.

RGE núm. 1832/02, relativa a avantatges i beneficis de la

implantació de l’ecotaxa.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4061-4062.

RGE núm. 1833/02, relativa a regeneració de platges.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4052-4053.

RGE núm. 1834/02, relativa a mètodes de regeneració de

platges.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4053-4054.

RGE núm. 1835/02, relativa a proposta de “cupos” a sòl

rústic del consell insular.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4054-4055.

RGE núm. 1836/02, relativa a mesures de limitació de

creixement en sòl rústic.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4055-4056.

RGE núm. 1837/02, relativa a adjudicació dels serveis de

menjador escolar a ACO, CB.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4082-4083.

RGE núm. 1838/02, relativa a tala de 90 xiprers a la

carretera de Valldemossa.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4056-4058.

RGE núm. 1839/02, relativa a banc d’aigua agrícola.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4060-4061.

RGE núm. 1840/02, relativa a viatge de la consellera de

Benestar Social a la zona dels Grans Llacs.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4062-4063.

RGE núm. 1905/02, relativa a consideració de les

construccions ilAlegals dins espais protegits com a

infraccions ecològiques.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4093-4094.

RGE núm. 1906/02, relativa a títols de funcionaris.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4091-4092.

RGE núm. 1907/02, relativa a tendència de l’IPC.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4092-4093.

RGE núm. 1910/02, relativa a adjudicació del menjador del

CP Fra Juníper Serra de Petra a ACO, CB.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4083-4084.

RGE núm. 1911/02, relativa a devolució dels imposts

cobrats per ACO, CB.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4084-4086.

RGE núm. 1912/02, relativa a adjudicació del menjador

escolar CP Fra Juníper Serra de Petra.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4086-4087.
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RGE núm. 1913/02, relativa a actes remeses al Parlament

amb pàgines compulsades en dates distintes.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4087-4088.

RGE núm. 1914/02, relativa a conveni entre el RCD

Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4088-4089.

RGE núm. 1915/02, relativa a signatura d’altres convenis

semblants i proporcionals al que ha signat amb la Fundació

Reial Mallorca.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4089-4090.

RGE núm. 1837/02, relativa a adjudicació dels serveis de

menjador escolar a ACO, CB.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4082-4083.

RGE núm. 2014/02, relativa a depuradora de Cala Tarida-

Cala Corral.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4138-4139.

RGE núm. 2015/02, relativa a conclusions de la reunió de

directors generals d’Interior.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4182-4183.

RGE núm. 2016/02, relativa a primeres impressions dels

majoristes de viatges en relació amb l’ecotaxa.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4139.

RGE núm. 2017/02, relativa a primeres impressions dels

turistes en relació amb l’ecotaxa.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4139-4140.

RGE núm. 2019/02, relativa a demora a la remesa de

l’expedient complet de les adjudicacions dels menjadors

escolars a ACO, CB.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4130-4131.

RGE núm. 2020/02, relativa a registre d’entrada en relació

a la documentació presentada per a la contractació dels

serveis de menjadors escolars.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4131-4132.

RGE núm. 2021/02, relativa a signatures a les actes de la

mesa de contractació per a l’adjudicació del menjador

escolar del CP Fra Juníper Serra.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4132-4133.

RGE núm. 2022/02, relativa a negociacions realitzades amb

els licitadors convidats que han presentat ofertes per als

menjadors escolars.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4133-4134.

RGE núm. 2023/02, relativa a valoració econòmica del cost

del conveni signat entre la Fundació Reial Mallorca i el

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4134-4135.

RGE núm. 2025/02, relativa a proposta del Pla Territorial

de Mallorca presentada pel Consell de Mallorca.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4137-4138.

RGE núm. 2026/02, relativa a valoració del Pla territorial

de Mallorca per part de la Conselleria de M edi Ambient.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4184-4185.

RGE núm. 2151/02, relativa a incorporació de la

programació de llicències continguda al projecte de llei de

contenció del creixement.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4189-4190.

RGE núm. 2152/02, relativa al Reial Decret 5/2002.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4186-4187.

RGE núm. 2153/02, relativa a conseqüències del Reial

Decret 5/2002, fixos-discontinus.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4187.

RGE núm. 2154/02, relativa a conseqüències del Reial

Decret 5/2002 a les Illes Balears.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4187-4188.

RGE núm. 2155/02, relativa a excursions turístiques

comercials ilAlegals.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4188-4189.

RGE núm. 2156/02, relativa a conclusions de la comissió

mixta que estudia la situació sanitària a Formentera.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4183-4184.

RGE núm. 2157/02, relativa a afirmacions recollides en un

document polític del PSIB.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4185-4186.

RGE núm. 2158/02, relativa a adjudicació a ACO, CB dels

menjadors escolars.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4178-4179.

RGE núm. 2159/02, relativa a data de sortida d’un

document de solvència financera.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4179-4180.

RGE núm. 2160/02, relativa a signatures falses a

l’adjudicació del menjador del CP esmentat.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4180-4181.

RGE núm. 2161/02, relativa a procediment de l’adjudicació

del menjador escolar de Sineu a ACO, CB.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4181-4182.

RGE núm. 2170/02, relativa a inversions previstes en

matèria de suport a l’extensió i millora del transport públic

a les illes d’Eivissa i Formentera.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4225-4226.

RGE núm. 2200/02, relativa a avantprojecte de la llei de

qualitat a l’educació.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4218.

RGE núm. 2203/02, relativa a menús als menjadors

escolars.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4216-4218.

RGE núm. 2204/02, relativa a reducció de l’IVA.
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DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4223-4224.

RGE núm. 2205/02, relativa a Institut Balear de la Dona.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4224.

RGE núm. 2207/02, relativa a inici del servei de menjador

escolar als colAlegis públics de Petra i Vilafranca.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4214-4215.

RGE núm. 2208/02, relativa a presentació de tota la

documentació requerida per part d’ACO, CB.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4215-4216.

RGE núm. 2210/02, relativa a publicació en el BOIB de la

part del Pla hidrològic amb contingut normatiu.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4218-4215.

RGE núm. 2211/02, relativa a existència d’una instrucció

interna de la Direcció General de Recursos Hídrics

disposant la prohibició d’autorització de nous

aprofitaments hídrics.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4219-4221.

RGE núm. 2212/02, relativa a serveis mínims.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4221-4222.

RGE núm. 2213/02, relativa a expedients oberts als

denominats “manteros”.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4222-4223.

RGE núm. 2707/02, relativa a posada en funcionament dels

nous centres IES Sant Agustí i CP s’Olivera.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4285-4287.

RGE núm. 2717/02, relativa a posada en funcionament de

la unitat de psiquiatria infantojuvenil.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4310-4311.

RGE núm. 2718/02, relativa a finalització de la crisi de

Majorica.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4279-4280.

RGE núm. 2719/02, relativa a valoració del període de

rebaixes iniciat el 15 de juliol.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4280-4281.

RGE núm. 2720/02, relativa a crítica del Vicepresident del

Govern a la darrera enquesta de Sondymark.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4281-4282.

RGE núm. 2721/02, relativa a valoració del balanç de la

temporada turística de l’any 2002.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4283-4284.

RGE núm. 2722/02, relativa a opinió del president del

Govern en relació amb la construcció d’un habitatge de

devers 400 metres quadrats per part d’un conseller del seu

govern.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4285.

RGE núm. 2723/02, relativa a raons de la campanya  de

sensibilització relativa a la cohesió social i cultural,

desenvolupament sostenible i participació ciutadana.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4282-4283.

RGE núm. 2724/02, relativa a desestacionalització del

turisme nàutic.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4284-4285.

RGE núm. 2725/02, relativa a concessió de comissió de

serveis a funcionaris d’altres comunitats autònomes per

part del conseller d’Educació i Cultura.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4287-4288.

RGE núm. 2727/02, relativa a adjudicació del servei

d’ambulàncies.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4311-4312.

RGE núm. 2747/02, relativa a remissió del projecte de llei

orgànica de qualitat de l’educació.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4315-4316.

RGE núm. 2858/02, relativa a preus dels bitllets aeris.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4318-4319.

RGE núm. 2859/02, relativa a esforç per adquirir un

habitatge.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4319.

RGE núm. 2860/02, relativa a Pla forestal espanyol.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4319-4320.

RGE núm. 2861/02, relativa a beneficiats dels programes

d’habitatge.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4320-4321.

RGE núm. 2862/02, relativa a eficàcia del traspàs de

competències al consell pitiús en matèria de sancions

urbanístiques.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4321-4322.

RGE núm. 2863/02, relativa a construcció del centre de dia

a Eivissa.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4312-4313.

RGE núm. 2864/02, relativa a construcció del centre de dia

a Formentera.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4313-4314.

RGE núm. 2866/02, relativa a declaració de la farmàcia de

la consellera de Salut i Consum com a patrimoni a

l’expedient d’incompatibilitat iniciat pel Govern.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4317-4318.

RGE núm. 2868/02, relativa a traspàs de la gestió de

museus, arxius i biblioteques als consells insulars.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4314-4315.

RGE núm. 2869/02, relativa a construcció d’un nou recinte

firal.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4316-4317.
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RGE núm. 2995/02, relativa a qualitat de la sanitat a les

Illes Balears.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4351-4352.

RGE núm. 2996/02, relativa a Pla de salut mental.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4352.

RGE núm. 2997/02, relativa a retribució dels cossos i forces

de seguretat de l’Estat.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4349-4350.

RGE núm. 3001/02, relativa a inauguració o presentació de

les obres de construcció del psicogeriàtric.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4352-4353.

RGE núm. 3002/02, relativa a emmagatzemament de

600.000 litres de suc de taronges.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4347-4348.

RGE núm. 3004/02, relativa a cost de la participació del Sr.

Gallardo com a perit informàtic a l’anomenat cas Bitel.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4386-4387.

RGE núm. 3005/02, relativa a declaracions del conseller

d’Interior en relació amb la lototrot.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4348-4349.

RGE núm. 3006/02, relativa a si pensa la consellera de

Benestar Social que la qualitat de vida a l’illa de Mallorca

perilla a causa de la immigració.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4350-4351.

RGE núm. 3007/02, relativa a valoració del conseller

d’Educació envers l’inici del curs escolar a Eivissa i

Formentera.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4346-4347.

RGE núm. 3015/02, relativa a nous centres educatius a

Palma.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4390-4391.

RGE núm. 3070/02, relativa a projectes del Ministeri de

Foment per a ampliació d’aeroports.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4394-4395.

RGE núm. 3089/02, relativa a impuls de l’ensenyament de

la música a l’illa de Formentera.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4398-4399.

RGE núm. 3094/02, relativa a atenció primària.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4392-4393.

RGE núm. 3095/02, relativa a campanya de promoció

conjunta.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4395-4396.

RGE núm. 3096/02, relativa a ús de doblers públics.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4396-4397.

RGE núm. 3097/02, relativa a conveni signat entre

Educació i Salut.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4397.

RGE núm. 3101/02, relativa a distribució de combustible

que generarà la futura planta de biodiesel per part de CC

Balears.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4387-4388.

RGE núm. 3102/02, relativa a mesures de seguretat

existents a l’accident laboral del passat 27 de setembre a

Llubí.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4388-4389.

RGE núm. 3103/02, relativa a aturada del creixement

econòmic per evitar que venguin més immigrants.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4389-4390.

RGE núm. 3104/02, relativa a llistes d’espera per a

consultes d’especialistes de l’ib-salut.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4390-4391.

RGE núm. 3105/02, relativa a responsabilitats en relació a

l’aparició als contenidors de fems de documents que

contenen dades personals de treballadors de l’ib-salut.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4390-4391.

RGE núm. 3106/02, relativa a raons objectives per les quals

Palma ha quedat exclosa de les ajudes de carreteres.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4393-4394.

RGE núm. 3539/02, relativa a Fundació Francisco Franco.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4552.

RGE núm. 3641/02, relativa a investigació i estudis.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4544-4545.

RGE núm. 3642/02, relativa a implantació d’empreses al

Parc Bit.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4548-4549.

RGE núm. 3643/02, relativa a preus dels bitllets d’avió.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4550-4551.

RGE núm. 3644/02, relativa a rectificació del Reial Decret

5/2002.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4551-4552.

RGE núm. 3645/02, relativa a denúncies formulades pel

Servei de traumatologia de la Fundació Hospital de

Manacor.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4543-4544.

RGE núm. 3646/02, relativa a criteris emprats pel Consell

de Govern per atorgar les ajudes destinades a carreteres.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4545-4546.

RGE núm. 3647/02, relativa a modificació dels criteris pels

quals la Fundació Illesport ha atorgat subvencions als

equips d’elit.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4546-4547.

RGE núm. 3648/02, relativa a criteris de distribució de

malalts mentals crònics als pisos de Palma.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4542-4543.
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RGE núm. 3649/02, relativa a quants professionals del

sector han visitat la fira Hàbitat 2002.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4542-4543.

RGE núm. 3650/02, relativa a neteja de torrents.

DS núm. 105 (22 d’octubre), pàg. 4549-4550.

RGE núm. 3651/02, relativa a designació de les Balears com

a regió europea de l’any.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4582-4583.

RGE núm. 3739/02, relativa a canvi climàtic.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4588-4589.

RGE núm. 3740/02, relativa a ràtios d’alumnes a les

Pitiüses.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4589-4590.

RGE núm. 3741/02, relativa a institut d’es Vedrà.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4590.

RGE núm. 3742/02, relativa a connexió per cable.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4622-4623.

RGE núm. 3743/02, relativa a cost econòmic de la

participació del Govern de les Illes Balears a l’anomenat

cas Bitel.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4586-4587.

RGE núm. 3744/02, relativa a actes amb motiu de la

designació de Balears com a regió europea de l’any.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4583-4584.

RGE núm. 3745/02, relativa a cost dels actes prevists amb

motiu de la designació de les Balears com a regió europea

de l’any.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4584-4585.

RGE núm. 3746/02, relativa a cost de la campanya

publicitària “Hem guanyat el 2003".

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4585-4586.

RGE núm. 3748/02, relativa a absència de membres del

Govern a l’entrega del premi “Criadors de cinc anys”.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4587-4583.

RGE núm. 3749/02, relativa a pisos tutelars per a malalts

mentals crònics.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4591.

RGE núm. 3820/02, relativa a vaga de dia 29 d’octubre.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4626-4627.

RGE núm. 3821/02, relativa a obres de desviament del

torrent de Manacor.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4629-4630.

RGE núm. 3822/02, relativa a transferències de justícia.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4630-4631.

RGE núm. 3823/02, relativa a accés a l’habitatge.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4631-4632.

RGE núm. 3824/02, relativa a compensació econòmica amb

la fundació que atorga el premi Regió Europea de l’any.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4623-4624.

RGE núm. 3825/02, relativa a doble llista d’espera a

l’Hospital Manacor.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4624-4625.

RGE núm. 3826/02, relativa a comparació del premi Regió

Europea de l’any amb el premi Nobel.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4624.

RGE núm. 3827/02, relativa a presència a Menorca i

Eivissa i Formentera a les activitats de l’Institut Ramon

Llull.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4625-4626.

RGE núm. 3828/02, relativa a pressupost dels pisos tutelats.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4628.

RGE núm. 3829/02, relativa a coordinació dels pisos

assistits i tutelats amb els dispositius de rehabilitació

ocupacional per als malalts mentals crònics.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4628-4629.

RGE núm. 3830/02, relativa a habilitació d’un espai de

préstec de llibres a la biblioteca pública de Maó.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4627-4628.

RGE núm. 3831/02, relativa a entitats esportives que han

aconseguit augmentar l’aportació econòmica de la

Fundació Illesport.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4632-4633.

RGE núm. 3900/02, relativa a projecte de ronda sud de

Ciutadella.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4665-4666.

RGE núm. 3911/02, relativa a opinió del conseller Sr.

Sampol en relació amb el muntatge Premi Regió Europea

de l’any 2003.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4658-4659.

RGE núm. 3901/02, relativa a increment del preu de

l’habitatge.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4666-4667.

RGE núm. 3902/02, relativa a finançament de les inversions

ferroviàries.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4667.

RGE núm. 3903/02, relativa a desenvolupament del REB.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4667-4668.

RGE núm. 3906/02, relativa a actuacions de la conselleria

en relació amb el servei de cirurgia cardíaca.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4659-4660.

RGE núm. 3907/02, relativa a dotació de places de personal

dels museus d’Eivissa.
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DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4660-4662.

RGE núm. 3908/02, relativa a inici de les obres del Museu

de Formentera.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4662-4663.

RGE núm. 3909/02, relativa a rectificar les declaracions

efectuades per diversos membres del Govern en relació amb

l’anomenat cas Mapau.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4663-4664.

RGE núm. 3910/02, relativa a conveni entregat als mitjans

de comunicació en relació amb el trot.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4664-4665.

RGE núm. 3911/02, relativa a opinió del conseller Sr.

Sampol en relació amb el muntatge Premi Regió Europea

de l’any 2003.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4658-4659.

RGE núm. 3912/02, relativa a anulAlació de les lliures

designacions.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4668-4669.

RGE núm. 4303/02, relativa a pla d’excelAlència de Cala

Bou (Eivissa).

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4699-4700.

RGE núm. 4312/02, relativa a premi al millor projecte

mediambiental.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4697-4698.

RGE núm. 4313/02, relativa a recurs contenciós

administratiu contra l’ordre de 2 de setembre del 1999.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4693-4694.

RGE núm. 4314/02, relativa a solucions per a després de les

eleccions.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4698.

RGE núm. 4315/02, relativa a aplicació del 50% de

descompte als residents en vols aeris.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4698-4699.

RGE núm. 4316/02, relativa a inauguració del Museu Puget

a l’illa d’Eivissa.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4692-4693.

RGE núm. 4317/02, relativa a amarraments nous

contemplats al pla d’usos del Port de Ciutadella.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4694-4695.

RGE núm. 4318/02, relativa a declaracions del Sr. Pedro

Solbes en relació amb la insularitat.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4690-4692.

RGE núm. 4319/02, relativa a rectificació de les

declaracions efectuades pel Sr. Pedro Solbes.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4692-4693.

RGE núm. 4320/02, relativa a pujada de l’atura a les Illes

Balears.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4696-4697.

RGE núm. 4322/02, relativa a boicot de la Llei de

biodiversitat.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4695-4696.

RGE núm. 4408/02, relativa a sostenibilitat ambiental de la

solAlicitud de l’Ajuntament de Formentera de reclassificació

de terrenys com a urbanitzable a es Pujols.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4778.

RGE núm. 4421/02, relativa a destí del 0,7% del pressupost

a cooperació amb el tercer món.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4798-4799.

RGE núm. 4422/02, relativa a cost del llibre “Anàlisi

quantitativa del mercat laboral per sexes i edats”.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4799-4800.

RGE núm. 4423/02, relativa a justificacions per justificar el

traçat del tren al seu pas per Petra.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4771-4772.

RGE núm. 4424/02, relativa a modificació del traçat del

tren al seu pas per Petra.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4772-4773.

RGE núm. 4951/02, relativa a Pla estatal d’habitatge.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4773-4774.

RGE núm. 4952/02, relativa a obres de desviament del

torrent sa Cabana.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4777-4778.

RGE núm. 4955/02, relativa a independència fiscal de les

Illes Balears.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4774-4775.

RGE núm. 4956/02, relativa a quantitats abonades al Sr.

Xavier Roig.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4775.

RGE núm. 4957/02, relativa a funcions del Sr. Xavier Roig.

DS núm. 111 (3 de desembre), pàg. 4775-4777.

RGE núm. 5115/02, relativa a subvencions per a

l’adquisició d’electrodomèstics de baix consum.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4807.

RGE núm. 5116/02, relativa a eventual vessament

d’hidrocarburs.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4807-4808.

RGE núm. 5120/02, relativa a plans de prevenció i

d’emergència per al cas de catàstrofes ecològiques

derivades d’accidents petroliers a les costes mediterrànies.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4808-4809.

RGE núm. 5121/02, relativa a transferència de la gestió dels

museus d’Eivissa de propietat estatal al Consell Insular

d’Eivissa i Formentera.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4800-4801.
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RGE núm. 5122/02, relativa a ampliació del termini per

retirada dels pins caiguts arran del temporal de novembre

del 2001.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4803-4804.

RGE núm. 5123/02, relativa a efectes de les normes

aprovades per les diferents institucions.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4804-4805.

RGE núm. 5125/02, relativa a obres a la Biblioteca de Can

Salas.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4801-4802.

RGE núm. 5126/02, relativa a campanya publicitària del

Govern.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4805-4807.

RGE núm. 5127/02, relativa a inauguració del futur recinte

cultural al quarter d’intendència de Palma.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4802-4803.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3496/01, relativa a pla per facilitar la

incorporació de les empreses a la nova societat de la

informació.

DS núm. 82 (12 de febrer ), pàg. 3664-3666.

RGE núm. 3498/01, relativa a creació d’una direcció

general d’immigració.

DS núm. 81 (5 de febrer), pàg. 3628-3633.

RGE núm. 3661/01, relativa a parc de la Serra de Llevant.

DS núm. 84 (26 de febrer ), pàg. 3727-3737.

RGE núm. 3720/01, relativa a rebuig a la norma territorial

cautelar aprovada pel Consell de Govern de dia 3 d’agost

del 2001.

DS núm. 84 (26 de febrer ), pàg. 3737-3744.

RGE núm. 3838/01, relativa a reprovació del fet que no hi

hagi cap menorquí ni menorquina al Consell de Govern de

les Illes Balears.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3770-3774.

RGE núm. 4061/01, relativa a modificació de la Llei 1/1992,

de dia 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a

l’entorn humà.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3774-3778.

RGE núm. 4900/01, relativa a declaració del 2003 com a

“Any Francesc de Borja Moll”.

DS núm. 86 (12 de març), pàg. 3793-3798.

RGE núm. 126/02, relativa a la captació de les aigües

superficials de les Fonts Ufanes.

DS núm. 87 (19 de març), pàg. 3838-3841.

RGE núm. 127/02, relativa a gratuïtat dels llibres de text.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3867-3872.

RGE núm. 128/02, relativa a subvenció del batxillerat

mitjançant l’establiment de concerts singulars.

DS núm. 88 (26 de març), pàg. 3872-3876.

RGE núm. 129/02, relativa a serveis socioassintencials i

educatius a la primera infància.

DS núm. 89 (9 d’abril), pàg. 3906-3910.

RGE núm. 359/02, relativa a oficialitat de la llengua

catalana a la Unió Europea.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3941-3948.

RGE núm. 361/02, relativa a avantprojecte de la llei

orgànica de la formació professional i de les qualificacions

professionals.

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3948-3953.

RGE núm. 401/02, relativa a taxes en el transport marítim

interinsular.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4027-4032.

RGE núm. 419/02, relativa a una nova ubicació per a la

macrodepuradora de Sant Jordi.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4066-4071.

RGE núm. 709/02, relativa a comissió mixta (matèria

energètica).

DS núm. 90 (16 d’abril), pàg. 3953-3957.

RGE núm. 762/02, relativa a salari mínim interprofessional.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4293-4297.

RGE núm. 804/02, relativa a infraestructures.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3978-3983.

RGE núm. 999/02, relativa a ampliació de línies

ferroviàries.

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3978-3983.

RGE núm. 1000/02, relativa a comissió mixta (sector

aeronàutic).

DS núm. 91 (23 d’abril), pàg. 3983-3986.

RGE núm. 1001/02, relativa a compensació atenció

sanitària.

DS núm. 92 (30 d’abril), pàg. 4012-4015.

RGE núm. 1002/02, relativa a indústries tradicionals a les

Illes Balears.

DS núm. 93 (7 de maig), pàg. 4032-4035.

RGE núm. 1003/02, relativa a comissió mixta (societat de la

informació).

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4047-4048.

RGE núm. 1101/02, relativa a educació d’adults.

DS núm. 95 (21 de maig), pàg. 4106-4111.

RGE núm. 1172/02, relativa a regeneració de platges.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4147-4157.
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RGE núm. 1201/02, relativa a comissió mixta (mercat

laboral).

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4157-4167.

RGE núm. 1255/02, relativa a millora de les

infraestructures de transport públic a Palma.

DS núm. 96 (28 de maig), pàg. 4167-4172.

RGE núm. 1392/02, relativa a modificació del Decret

25/2001.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4234-4239.

RGE núm. 1413/02, relativa a auditories operatives de les

diverses empreses públiques del Govern.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4297-4301.

RGE núm. 1539/02, relativa a infecció de virus VIH.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4239-4242.

RGE núm. 1585/02, relativa a servituds de pas públic de

vianants.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4335-4340.

RGE núm. 1589/02, relativa a creació de la figura del

defensor del pacient.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4340-4342.

RGE núm. 1796/02, relativa a conciliació de la vida familiar

i laboral de les dones treballadores que tenguin al seu

càrrec i convisquin amb un familiar discapacitat per raó de

malaltia o avançada edat.

DS núm. 102 (1 d’octubre), pàg. 4359-4364.

RGE núm. 1830/02, relativa a suport a la campanya per a

l’accés als medicaments essencials.

DS núm. 103 (8 d’octubre), pàg. 4419-4422.

RGE núm. 2015/02, relativa a conclusions de la reunió de

directors generals d’Interior.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4182-4183.

RGE núm. 2105/02, relativa a ajudes per tal d’establir

guarderies als llocs de feina.

DS núm. 106 (29 d’octubre), pàg. 4597-4603.

RGE núm. 3014/02, relativa a taxes aeroportuàries.

DS núm. 107 (5 de novembre), pàg. 4638-4644.

RGE núm. 3091/02, relativa a implantació en el sistema

balear de salut de la prestació sanitària complementària

consistent en l’assistència odontològica.

DS núm. 108 (12 de novembre), pàg. 4680-4686.

RGE núm. 3542/02, relativa a gasoducte en la planificació

energètica de les Illes.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4715-4721.

COM UNICACIONS

Sobre l’atemptat del Sr. Eduardo Madina, afiliat a les

Joventuts Socialistes d’Euskadi.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3710.

COMPAREIXENCES

De la Consellera de Benestar Social, per tal de retre compte

del compliment de la Proposició no de llei RGE. núm.

2206/00.

DS núm. 97 (4 de juny), pàg. 4196-4201.

CONVENIS

Projecte de conveni de constitució de l’Institut Ramon

Llull.

DS núm. 82 (12 de febrer ), pàg. 3667-3677.

 

INFORMES

Informe de la Comissió de Peticions dels anys 1999 a 2001.

DS núm. 83 (19 de febrer), pàg. 3710.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

En memòria de Marià Villangòmez.

DS núm. 94 (14 de maig), pàg. 4075-4076.

De condemna de l’ús de qualsevol forma de violència contra

els legítims representants de la voluntat popular i els

càrrecs públics.

DS núm. 98 (11 de juny), pàg. 4250.

Sobre el terrorisme.

DS núm. 100 (17 de setembre), pàg. 4306.

Sobre el fenomen de la immigració.

DS núm. 104 (17 d’octubre), pàg. 4537.

En el dia internacional per a l’eliminació de la violència

contra les dones.

DS núm. 110 (26 de novembre), pàg. 4764.

Sobre el cinquanta-quatre aniversari de la Declaració

Universal de Drets Humans per part de l’Assemblea

General de les Nacions Unides.

DS núm. 112 (10 de desembre), pàg. 4840.

DESIGNACIONS DIVERSES

Designació de membres del Consell Consultiu de les Illes

Balears.

DS núm. 84 (26 de febrer), pàg. 3736-3737.

Designació d’un membre del Consell Assessor de RTVE a

les Illes Balears.

DS núm. 101 (24 de setembre), pàg. 4342.
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Elecció dels Síndics de Comptes de la comunitat autònoma

de les Illes Balears.

DS núm. 113 (18 de desembre), pàg. 5022.

INFORM ACIONS

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears,

exercici del 2001.

DS núm. 85 (5 de març), pàg. 3778.

Jurament o promesa de la nova diputada Sra. Sebastiana

Fullana i Fiol.

DS núm. 109 (19 de novembre), pàg. 4690.
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