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TEMÀTIC 301

INICIATIVES

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les Illes Balears.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5170-5179.

RGE núm. 2580/02, de salut de les Illes Balears.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5291-5301.

RGE núm. 2640/03, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5301-5313.

RGE núm. 3587/02, d’organització institucional del sistema

universitari de les Illes Balears.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5209-5213.

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5240-5246.

RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5235-5240.

PROPOSICIONS DE LLEI

RGE núm. 3791/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, integral de joventut.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5083-5091.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 4964/03, al Projecte de llei RGE núm. 3766/02,

de museus de les Illes Balears.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5048-5058.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 5292/02, relativa a política del Govern en relació

amb la fundació Hospital de Manacor.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5071-5078.

RGE núm. 105/03, relativa a política turística del Govern

de les Illes Balears.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5104-5111.

RGE núm. 353/03, relativa a política del Govern en relació

amb els Serveis Ferroviaris a les Illes Balears.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5191-5200.

MOCIONS

RGE núm. 5142/03, relativa a finançament del món del trot

i dels cavalls.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5037-5043.

RGE núm. 5179/03, relativa a política del Govern en relació

amb la publicitat institucional.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5043-5048.

RGE núm. 456/03, relativa a política del Govern en relació

amb l’Hospital de Manacor.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5132-5137.

RGE núm. 518/03, relativa a política turística del Govern.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5165-5170.

RGE núm. 725/03, relativa a política del Govern en relació

amb els serveis ferroviaris a les Illes Balears.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5264-5270.

PREGUNTES

RGE núm. 5117/02, relativa a projectes agrícoles finançats

amb l’ecotaxa.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5026-5027.

RGE núm. 110/03, relativa a inversions fetes a compte de

l’impost turístic a Son Serra i al Parc de ses Salines.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5035-5036.

RGE núm. 133/03, relativa a control de qualitat i millora en

la publicació.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5030-5031.

RGE núm. 135/03, relativa a informes per a l’adquisició de

Son Serra.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5034-5035.

RGE núm. 138/03, relativa a “Pla Ulises”.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036.

RGE núm. 139/03, relativa a assistència del Govern a la

Pasqua Militar.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5027-5028.

RGE núm. 140/03, relativa a compliment dels acords de la

Mesa Sectorial de Sanitat.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5028-5029.
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RGE núm. 141/03, relativa a publicacions de les diverses

resolucions debatudes.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5029-5030.

RGE núm. 142/03, relativa a manifestació davant el

Consolat dels Estats Units.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5031-5032.

RGE núm. 143/03, relativa a servei de tren a Sineu.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5032-5033.

RGE núm. 144/03, relativa a declaracions del conseller de

Turisme.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5033-5034.

RGE núm. 146/03, relativa a destitució del Sr. Joan Mayol.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036-5037.

RGE núm. 285/03, relativa a fons compromesos a compte

de l’impost turístic.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5070-5071.

RGE núm. 292/03, relativa a conveni de colAlaboració en

matèria de seguretat ciutadana.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5066-5067.

RGE núm. 293/03, relativa a noves tecnologies.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5067.

RGE núm. 294/03, relativa a pensions no contributives.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5067-5068.

RGE núm. 296/03, relativa a quantitats abonades a la

Farmàcia Salom.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5062-5063.

RGE núm. 297/03, relativa a inspeccions realitzades a la

Farmàcia Salom.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5063-5064.

RGE núm. 298/03, relativa a expedient d’incompatibilitat

en relació amb la consellera de Salut i Consum.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5064-5065.

RGE núm. 299/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5068-5069.

RGE núm. 300/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5069-5070.

RGE núm. 302/03, relativa a instalAlació d’una dessaladora

a Ciutadella.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5094-5095.

RGE núm. 303/03, relativa a lluita contra la plaga de la

processionària.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5065-5068.

RGE núm. 309/03, relativa a pla d’obertura de centres

prèvia a l’horari escolar.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102-5103.

RGE núm. 321/03, relativa a connexió Internet als centres

d’educació.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5103-5104.

RGE núm. 421/03, relativa a disminució de l’atur.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5104.

RGE núm. 429/03, relativa a punt de trobada.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5100-5101.

RGE núm. 430/03, relativa a investigació biomèdica a les

Illes Balears.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5101-5102.

RGE núm. 431/03, relativa a cita prèvia centralitzada.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102.

RGE núm. 432/03, relativa a dessaladores al Pla hidrològic.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5095-5096.

RGE núm. 434/03, relativa a dimissions i destitucions a la

Conselleria de Turisme.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5096-5097.

RGE núm. 437/03, relativa a compra de la urbanització de

Son Serra de Marina.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5098-5099.

RGE núm. 438/03, relativa a coneixements de l’oferta de la

família Mulet en relació amb la compravenda de la

urbanització de Son Serra de Marina.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5097-5098.

RGE núm. 442/03, relativa a estat d’execució de les

inversions en infraestructures de benestar social a les

Pitiüses.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

RGE núm. 443/03, relativa a possibles interessos privats

d’alguns familiars de regidors del PSM  de Petra quant al

traçat del tren.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5090-5100.

RGE núm. 475/03, relativa a construcció de l’Hospital

d’Inca.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5129.

RGE núm. 477/03, relativa a activitat quirúrgica a

l’Hospital General.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

RGE núm. 478/03, relativa a despesa en vacunes.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128-5129.

RGE núm. 479/03, relativa a avaluació dels preus de

l’habitatge.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5129-5130.

RGE núm. 480/03, relativa a obres de sa Costera.
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DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5130-5131.

RGE núm. 481/03, relativa a compareixença del conseller

de Turisme davant la comissió parlamentària corresponent.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

RGE núm. 483/03, relativa a existència de l’ordre de

paralització dels apartaments de Son Serra de Marina.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151-5152.

RGE núm. 484/03, relativa a compra de la urbanització

Nuestra Señora del Carmen de Son Serra de Marina.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5152-5153.

RGE núm. 485/03, relativa a defensa per part del conseller

de la compra de la urbanització de Son Serra de Marina.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5153-5154.

RGE núm. 486/03, relativa a compensació pel preu pagat

per la compra de la urbanització de Son Serra de Marina.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5154-5155.

RGE núm. 487/03, relativa a enderrocament de l’Hotel

Ditos.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5155-5156.

RGE núm. 555/03, relativa a formació continuada de les

professions sanitàries.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163-5164.

RGE núm. 563/03, relativa a pla sociosanitari.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5162-5163.

RGE núm. 564/03, relativa a guia de càncer ocupacional.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.

RGE núm. 566/03, relativa a oficines d’ajuda a les víctimes

del delicte.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5164.

RGE núm. 567/03, relativa a absència del conseller de

Turisme al ple del passat 25 de febrer.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5156-5157.

RGE núm. 568/03, relativa a cost de la reparació del vagó

accidentat a sa Pobla.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-5159.

RGE núm. 569/03, relativa a terrenys “Flamingo” a ses

Salines d’Eivissa.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

RGE núm. 570/03, relativa a dessaladora a Santa Eulàlia

d’Eivissa.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5160-5161.

RGE núm. 571/03, relativa a 300 pacients que al principi de

legislatura estaven al manicomi.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5157-5158.

RGE núm. 572/03, relativa a trobada internacional de caça.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5161-5162.

RGE núm. 573/03, relativa a disfuncions a les bases i als

temaris per al proveïment de llocs de feina a l’IBANAT.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

RGE núm. 575/03, relativa a construcció de nous centres

escolars de primària a l’illa d’Eivissa.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5189-5191.

RGE núm. 616/03, relativa a obres del torrent de Manacor.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5186-5187.

RGE núm. 617/03, relativa a decret regulador de les

activitats elèctriques.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187-5188.

RGE núm. 618/03, relativa a conveni de seguretat.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5189.

RGE núm. 619/03, relativa a estalvi en la impressió del

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5220-5221.

RGE núm. 621/03, relativa a cost de la publicitat del Dia de

les Illes Balears a Eivissa i Formentera.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5218-5219.

RGE núm. 622/03, relativa a persones que han assistit als

actes del Dia de les Illes Balears a Eivissa i Formentera.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5219-5220.

RGE núm. 623/03, relativa a valoració de les 879 denúncies

per maltractaments enregistrades a les Illes Balears durant

el 2002.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5182-5183.

RGE núm. 624/03, relativa a pagament dels drets de

successió de l’herència del Sr. Bartomeu March i Servera.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5183-5184.

RGE núm. 625/03, relativa a quatre rotondes en 800 metres

a la carretera de Valldemossa.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5184-5185.

RGE núm. 626/03, relativa a quantitat abonada a la

Farmàcia Salom per la venda de medicaments.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5185-5186.

RGE núm. 627/03, relativa a tracte de favor en el

proveïment de gas natural a l’illa de Menorca.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5188-5189.

RGE núm. 662/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents 2000, 2001 i 2002.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229.

RGE núm. 693/03, relativa a regeneració artificial de

platges.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5251-5252.

RGE núm. 694/03, relativa a trasllat de nounats.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5227-5228.
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RGE núm. 695/03, relativa a interconnexió de dessaladores.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252.

RGE núm. 696/03, relativa a millora del servei 061.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5228-5229.

RGE núm. 697/03, relativa a ajudes per tal de palAliar els

efectes del temporal de vent a Menorca que ha afectat el

sector ramader de Menorca.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221.

RGE núm. 698/03, relativa a execució del Pla d’excelAlència

turística de Cala Bou a Eivissa.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5222-5223.

RGE núm. 699/03, relativa a valoració de l’immoble de Can

Serra de Palma.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5223-5224.

RGE núm. 700/03, relativa a respecte al procediment

administratiu en l’adquisició de l’immoble de Can Serra de

Palma.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5224-5225.

RGE núm. 701/03, relativa a remissió al Parlament de

l’acta d’inspecció al CP Fra Juníper Serra de Petra en

relació amb el programa de llet escolar.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221-5222.

RGE núm. 702/03, relativa a quantitat abonada per l’ib-

salut al ColAlegi de Farmacèutics per a la venda de

medicaments amb recepta pública a la Farmàcia Salom.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

RGE núm. 703/03, relativa a declaracions de la consellera

de M edi Ambient en relació amb els turistes de les Illes

Balears.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5225-5226.

RGE núm. 752/03, relativa a colAlaboració econòmica per

part de la companyia aèria Iberia en el trasllat de

voluntaris que colAlaboren en la neteja de les costes

gallegues afectades pel vessament del Prestige.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264.

RGE núm. 770/03, relativa a mesures concretes en previsió

d’atemptats.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5259-5260.

RGE núm. 771/03, relativa a Gas Euskadi.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5258-5259.

RGE núm. 772/03, relativa a expectatives turístiques.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5260.

RGE núm. 773/03, relativa a modificació de la Llei de règim

local.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5260-5261.

RGE núm. 774/03, relativa a Canal Salat de Ciutadella.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5261-5262.

RGE núm. 775/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5262-5263.

RGE núm. 776/03, relativa a exoneració de l’estudi

d’impacte ambiental del traçat del tren als seu pas per

Petra.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5254.

RGE núm. 777/03, relativa a desbloqueig del món del trot

i del cavall.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5254-5255.

RGE núm. 778/03, relativa a receptes públiques de la

Farmàcia Salom.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5255-5256.

RGE núm. 779/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5256-5257.

RGE núm. 781/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5257-5258.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3585/02, relativa a estalvi ètic.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5078-5083.

RGE núm. 3984/02, relativa a millora de l’habitatge

tradicional rural de Balears.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5111-5114.

RGE núm. 3985/02, relativa a potenciació de l’agroturisme.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5137-5140.

RGE núm. 4439/02, relativa a pla d’ampliació de centres

docents i pla de creació i posada en funcionament de

guarderies infantils.

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5140-5146.

RGE núm. 5140/02, relativa a transport de mercaderies

perilloses a la Mediterrània.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229-5235.

RGE núm. 5158/02, relativa a responsabilitats polítiques

pel cas “Prestige” i exigència de coneixement dels plans de

prevenció i emergència petrolers a la Mediterrània.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5270-5276.

RGE núm. 119/03, relativa a parc natural de la Serra de

Tramuntana.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5114-5122.

RGE núm. 350/03, relativa a millora i adequació de les

carreteres de les Illes Balears.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5276-5281.

RGE núm. 422/03, relativa a rebuig a la guerra.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5200-5209.
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RGE núm. 463/03, relativa a seguretat en el transport

marítim de derivats del petroli.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5287.

RGE núm. 494/03, relativa a adquisició dels terrenys de la

urbanització Nuestra Señora del Carmen a Son Serra de

Marina.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5281-5287.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

A favor de l’Associació d’Amics d’Ana Eva Maria Guasch.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5179.

INFORMES

Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la

compatibilitat de l’Hble. Sra. Sebastiana Fullana i Fiol.

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5058.

INFORM ACIONS

Liquidació del pressupost del Parlament de les Illes Balears,

exercici del 2002.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5179.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març)

pàg. 5305-5307 i 5312.

InterpelAlacions

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris a

les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5195-5196.

Mocions

RGE núm. 725/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els serveis ferroviaris a les

Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5266-5267. 

Proposicions no de llei

RGE núm. 5140/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,, relativa a transport de mercaderies perilloses a la

Mediterrània, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229-5231 i

5234-5235.

RGE núm. 119/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 116 (18

febrer), pàg. 5118-5120.

AM ER I RIERA, CATALINA M ERCÈ (Grup

Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 5117/02, relativa a projectes agrícoles finançats

amb l’ecotaxa, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5026.

RGE núm. 293/03, relativa a noves tecnologies, DS núm.

115 (11 de febrer) pàg. 5067.

RGE núm. 431/03, relativa a cita prèvia centralitzada, DS

núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102.

RGE núm. 480/03, relativa a obres de sa Costera, DS núm.

117 (25 febrer) pàg. 5130. 

RGE núm. 616/03, relativa a obres del torrent de Manacor,

DS núm. 119 (11 de març) pàg. 5186-5187.

Proposicions no de llei

RGE núm. 119/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 116 (18

febrer), pàg. 5120-5121.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCESCA LLUCH (Grup

Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 2557/02 de cooperatives de les Illes Balears, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5175-5176 i 5178.

RGE núm. 2580/02, de salut de les Illes Balears, DS núm.

121 (25 de març) pàg. 5296-5297 i 5299-5300.

Preguntes

RGE núm. 478/03, relativa a despesa en vacunes, DS núm.

117 (25 febrer) pàg. 5128. 

RGE núm. 563/03, relativa a pla sociosanitari, DS núm. 118

(4 de març), pàg. 5162.

RGE núm. 696/03, relativa a millora del servei 061, DS

núm. 120 (18 de març) pàg. 5228. 

BARCELÓ I M ARTÍ, JOANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 773/03, relativa a modificació de la Llei de

règim local, DS núm. 121 (25 de març) pàg. 5260-5261.

Proposicions no de llei

RGE núm. 350/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora i adequació de les carreteres de les Illes Balears, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5279-5280.
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BUADES I BELTRAN, JOAN (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei

RGE núm. 2580/02, de salut de les Illes Balears, DS núm.

121 (25 de març) pàg. 5293-5294.

RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març)

pàg. 5302-5304 i 5310-5311.

Preguntes

RGE núm. 110/03, relativa a inversions fetes a compte de

l’impost turístic a Son Serra de Marina i al Parc de ses Salines,

DS núm. 114 (4 de febrer) pàg. 5035.

RGE núm. 285/03, relativa a fons compromesos a compte

de l’impost turístic, DS núm. 115 (11 de febrer) pàg. 5070.

RGE núm. 442/03, relativa a estat d’execució de les

inversions en infraestructures de benestar social a les Pitiüses,

DS núm. 117 (25 febrer) pàg. 5131. 

RGE núm. 575/03, relativa a construcció de nous centres

escolars de primària a l’illa d’Eivissa, DS núm. 119 (11 de

març) pàg. 5189-5190.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5158/02, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

responsabilitats polítiques pel cas “Prestige” i exigència de

coneixement dels plans de prevenció i emergència petrolers a

la Mediterrània, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5271-5273 i

5275-5276.

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a rebuig a la guerra, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5205-5206.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM -

Entesa Nacionalista)

Projectes de llei

RGE núm. 3587/02, d’organització institucional del sistema

universitari de les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5211.

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears, DS

núm. 120 (18 de març) pàg. 5243-5244.

RGE núm. 2580/02, de salut de les Illes Balears, DS núm.

121 (25 de març) pàg. 5294-5295 i 5299.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 114 (4 de febrer) pàg. 5054-5055.

Preguntes

RGE núm. 321/03, relativa a connexió Internet als centres

d’educació, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5103.

RGE núm. 662/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents 2000, 2001 i 2002, DS núm. 120 (18 de març)

pàg. 5229. 

Proposicions no de llei

RGE núm 3585/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a estalvi ètic, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5079-5080 i 5083. 

RGE núm. 4439/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d’ampliació de centres docents i pla de creació i posada

en funcionament de guarderies infantils, DS núm. 117 (25 de

febrer) pàg. 5142-5143.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGARITA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 296/03, relativa a quantitats abonades a la

Farmàcia Salom, DS núm 115 (d’11 de febrer), pàg. 5062-

5063.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les Illes Balears, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5170-5172 i 5176-5177.

Preguntes

RGE núm. 302/03, relativa a instalAlació d’una dessaladora

a Ciutadella, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5094-5095.

RGE núm. 697/03, relativa a ajudes per tal de palAliar els

efectes del temporal de vent a Menorca que ha afectat el sector

ramader de Menorca, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221.

 

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari

Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5307-5309.

Mocions

RGE núm. 5142/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a finançament del món del trot i dels cavalls, DS núm. 114 (4

de febrer), pàg. 5040-5041. 

Preguntes

RGE núm. 432/03, relativa a dessaladores al Pla hidrològic,

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5095-5096.

RGE núm. 479/03, relativa a avaluació dels preus de

l’habitatge, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5129. 

CASTILLO I FERRER, AINA M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2580/02, de salut de les Illes Balears, DS núm.

121 (25 de març), pàg. 5291-5293 i 5297-5299.

InterpelAlacions

RGE núm 5292/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la fundació Hospital de
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Manacor, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5071-5072 i 5076-5078.

 

Mocions

RGE núm. 456/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’Hospital de Manacor,

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5132 i 5136-5137.

Preguntes

RGE núm. 140/03, relativa a compliments dels acords de la

Mesa Sectorial de Sanitat, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg.

5028.

RGE núm. 298/03, relativa a expedient d’incompatibilitat

en relació amb la consellera de Salut i Consum, DS núm. 115

(11 de febrer), pàg. 5064-5065.

RGE núm. 626/03, relativa a quantitat abonada a la

Farmàcia Salom per la venda de medicaments, DS núm. 119

(11 de març), pàg. 5185-5186.

RGE Núm. 702/03, relativa a quantitat abonada per l’ib-

salut al ColAlegi de Farmacèutics per a la venda de

medicaments amb recepta pública a la Farmàcia Salom, DS

núm. 120 (18 de març),  pàg. 5226-5227. 

RGE núm. 778/03, relativa a receptes públiques de la

Farmàcia Salom, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5255-5256.

CEREZO I MIR, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 571/03, relativa a 300 pacients que al principi de

legislatura estaven al manicomi, DS núm. 118 (4 de març), pàg.

5157-5158.

 

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 133/03, relativa a control de qualitat i millora en

la publicació, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5030-5031.

RGE núm. 138/03, relativa a “Pla Ulises”, DS núm 114 (4

de febrer), pàg. 5036

RGE núm. 292/03, relativa a conveni de colAlaboració en

matèria de seguretat ciutadana, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5066.

RGE núm. 294/03, relativa a pensions no contributives, DS

núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5067.

RGE núm. 430/03, relativa a investigació biomèdica a les

Illes Balears, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5101.

RGE núm. 617/03, relativa a decret regulador de les

activitats elèctriques, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187.

RGE núm. 770/03, relativa a mesures concretes en previsió

d’atemptats, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5259-5260.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5158/02, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

responsabilitats polítiques pel cas “Prestige” i exigència de

coneixement dels plans de prevenció i d’emergència petroliers

a la Mediterrània, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5273.

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a rebuig a la guerra, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5200-5201 i 5207-5208.

Qüestions d'ordre

En relació amb l'ajornament de preguntes per part del

Govern, DS núm. 117 ( 25 de febrer), pàg. 5127.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI JOSEP (Grup Parlamentari

Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris a

les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5196-5197.

Mocions

RGE núm. 725/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els serveis ferroviaris a les

Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5267-5269. 

Preguntes

RGE núm. 135/03, relativa a informes per a l’adquisició de

Son Serra, DS núm 114 (4 de febrer), pàg. 5034.

RGE núm. 566/03, relativa a oficines d’ajuda a les víctimes

del delicte, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5164.

RGE núm. 771/03, relativa a Gas Euskadi, DS núm. 121

(25 de març), pàg. 5258.

Proposicions no de llei

RGE núm 3585/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a estalvi ètic, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5080. 

RGE núm. 5140/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transport de mercaderies perilloses a la

Mediterrània, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5231-5232.

RGE núm. 494/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició dels terrenys de la urbanització Nuestra Señora del

Carmen a Son Serra de Marina, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5284-5285.

DUBON I PRETUS, MARIA LLUÏSA (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 618/03, relativa a conveni de seguretat, DS núm.

119 (11 de març), pàg. 5189.

RGE núm. 693/03, relativa a regeneració artificial de

platges, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5251-5252.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari

Mixt)

Preguntes

RGE núm. 421/03, relativa a disminució de l’atur, DS núm.

116 (18 de febrer), pàg. 5104.

RGE núm. 555/03, relativa a formació continuada de les

professions sanitàries, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.
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RGE núm. 752/03, relativa a colAlaboració econòmica per

part de la companyia aèria Iberia en el trasllat de voluntaris que

colAlaboraren en la neteja de les costes gallegues afectades pel

vessament del Prestige, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-

5264.

FIOL I AMENGUAL,  FRANCESC JESÚS (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions de llei

RGE núm 3791/02, del Grup Parlamentari Popular, integral

de joventut, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5083-5085.

Preguntes

RGE núm. 142/03, relativa a manifestació davant el

Consolat dels Estats Units, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg.

5031 i 5032.

RGE núm. 297/03, relativa a inspeccions realitzades a la

Farmàcia Salom, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5063-5064

RGE núm. 438/03, relativa a coneixements de l’oferta de la

família Mulet en relació amb la compra-venda de la

urbanització de Son Serra de Marina, DS núm. 116 (18 de

febrer), pàg. 5097-5098.

RGE núm. 483/03, relativa a existència de l’ordre de

paralització dels apartaments de Son Serra de Marina, DS núm.

118 (4 de març), pàg. 5152.

RGE núm. 487/03, relativa a enderrocament de l’Hotel

Ditos, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5155-5156.

RGE núm. 699/03, relativa a valoració de l’immoble de Can

Serra de Palma, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5223-5224.

 

Proposicions no de llei

RGE núm. 494/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició dels terrenys de la urbanització Nuestra Señora del

Carmen a Son Serra de Marina, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5281-5283 i 5286.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

InterpelAlacions

RGE núm. 105/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern de les Illes Balears, DS núm. 116

(18 de febrer), pàg. 5104-5106 i 5109-5110.

Mocions

RGE núm. 518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern, DS núm. 118 (4 de març), pàg.

5165-5167 i 5169-5170.

Preguntes

RGE núm. 437/03, relativa a compra de la urbanització de

Son Serra de Marina, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5098-

5099.

RGE núm. 481/03, relativa a compareixença del conseller

de Turisme davant la comissió parlamentària corresponent, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

RGE núm. 486/03, relativa a compensació pel preu pagat

per la compra de la urbanització de Son Serra de Marina, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5154-5155.

RGE núm. 567/03, relativa a absència del conseller de

Turisme al ple del passat 25 de febrer, DS núm. 118 (4 de

març), pàg. 5156-5157.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5158/02, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

responsabilitats polítiques pel cas “Prestige” i exigència de

coneixement dels plans de prevenció i d’emergència petroliers

a la Mediterrània, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5274-5275.

Qüestions d'ordre

En relació amb la pregunta RGE núm. 133/03, relativa a

control de qualitat i millora en la publicació, DS núm. 114 (4

febrer), pàg. 5031.

En relació amb l'ajornament de preguntes per part del

Govern, DS núm. 117 ( 25 de febrer), pàg. 5126 i 5127.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari

Popular)

InterpelAlacions

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris a

les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5191-5192 i

5197-5199.

Mocions

RGE núm. 5142/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a finançament del món del trot i dels cavalls, DS núm. 114 (4

de febrer), pàg. 5037-5038 i 5041-5043. 

RGE núm. 725/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els serveis ferroviaris a les

Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5264-5265 i

5269-5270. 

Preguntes

RGE núm. 143/03, relativa a servei de tren a Sineu, DS

núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5032-5033.

RGE núm. 568/03, relativa a cost de la reparació del vagó

accidentat a sa Pobla, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-

5159.

RGE núm. 777/03, relativa a desbloqueig del món del trot

i del cavall, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5254.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3984/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de l’habitatge tradicional rural de Balears, DS núm.

116 (18 febrer), pàg. 5111-5113.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm 5292/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la fundació Hospital de

Manacor, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5073 i 5077-5078.

Mocions
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RGE núm. 456/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’Hospital de Manacor,

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5133-5134 i 5137.

Preguntes

RGE núm. 477/03, relativa a activitat quirúrgica a

l’Hospital General, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5128.

RGE núm. 564/03, relativa a guia de càncer ocupacional,

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.

RGE núm. 694/03, relativa a trasllat de nounats, DS núm.

120 (18 de març), pàg. 5228. 

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Projectes de llei

RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les Illes Balears, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5174-5175.

RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5238.

Preguntes

RGE núm. 309/03, relativa a pla d’obertura de centres

prèvia a l’horari escolar, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg.

5102.

RGE núm. 774/03, relativa a Canal Salat de Ciutadella, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5261-5262.

RGE núm. 775/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5262.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3984/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de l’habitatge tradicional rural de Balears, DS núm.

116 (18 febrer), pàg. 5112.

RGE núm. 3985/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a potenciació de l’agroturisme, DS núm. 117 (25 de febrer),

pàg. 5139.

RGE núm. 5158/02, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

responsabilitats polítiques pel cas “Prestige” i exigència de

coneixement dels plans de prevenció i d’emergència petroliers

a la Mediterrània, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5273-5274.

GO RNÉS I HACH ERO , JOSEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5242-5243 i 5245.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5048-5050, 5052-

5053 i 5056-5057.

Preguntes

RGE núm. 624/03, relativa a pagament dels drets de

successió de l’herència del Sr. Bartomeu March i Servera, DS

núm. 119 (11 de març), pàg. 5183-5184.

 

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Projectes de llei

RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les Illes Balears, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5173-5174 i 5177-5178.

InterpelAlacions

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris a

les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5194-5195.

Mocions

RGE núm. 5179/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la publicitat institucional,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5044-5946. 

RGE núm. 456/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’Hospital de Manacor,

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5134-5135.

Proposicions no de llei

RGE núm. 119/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 116 (18

febrer), pàg. 5117-5118.

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a rebuig a la guerra, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5204-5205.

RGE núm. 494/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a adquisició dels terrenys de la urbanització Nuestra Señora del

Carmen a Son Serra de Marina, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5283.

HERNANZ I COSTA, SOFIA DEL CARMEN (Grup

Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5239-5240.

Proposicions de llei

RGE núm 3791/02, del Grup Parlamentari Popular, integral

de joventut, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5089.

Mocions

RGE núm. 5179/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la publicitat institucional,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5046 i 5047. 

Preguntes

RGE núm. 429/03, relativa a punt de trobada, DS núm. 116

(18 de febrer), pàg. 5100-5101.

RGE núm. 619/03, relativa a estalvi en la impressió del

Butlletí Oficial de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de març),

pàg. 5220. 
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HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5237-5238 i 5239-5240.

Mocions

RGE núm. 5179/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la publicitat institucional,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5043-5044 i 5047-5048. 

Preguntes

RGE núm. 144/03, relativa a declaracions del conseller de

Turisme, DS núm. 114 (4 febrer), pàg. 5033-5034.

RGE núm. 703/03, relativa a declaracions de la consellera

de Medi Ambient en relació amb els turistes de les Illes

Balears, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5225-5226. 

Proposicions no de llei

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a rebuig a la guerra, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5202-5204, 5206-5207,5208 i 5209.

Qüestions d'ordre

En relació amb la Pregunta RGE núm. 703/03, relativa a

declaracions de la consellera de Medi Ambient en relació amb

els turistes de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de març), pàg.

5226.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5301-5302 i 5309-5310.

Preguntes

RGE núm. 141/03, relativa a publicacions de les diverses

resolucions debatudes, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5029 i

5030.

RGE núm. 627/03, relativa a tracte de favor en el

proveïment de gas natural a l’illa de Menorca, DS núm. 119 (11

de març), pàg. 5188.

RGE núm. 779/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5256-

5257.

RGE núm. 781/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca, DS núm. 121 (25 de març) pàg. 5257-

5258.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Projectes de llei

RGE núm. 3587/02, d’organització institucional del sistema

universitari de les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5212-5213.

Preguntes

RGE núm. 139/03, relativa a assistència del Govern a la

Pasqua Militar, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5027.

RGE núm. 485/03, relativa a defensa per part del conseller

de la compra de la urbanització de Son Serra de Marina, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5153-5154.

RGE núm. 701/03, relativa a remissió al Parlament de l’acta

d’inspecció al CP Fra Juníper Serra de Petra en relació amb el

programa de llet escolar, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5222.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4439/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d’ampliació de centres docents i pla de creació i posada

en funcionament de guarderies infantils, DS núm. 117 (25 de

febrer), pàg. 5140-5141 i 5144-5145.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 569/03, relativa a terrenys “Flamingo” a ses

Salines d’Eivissa, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

RGE núm. 570/03, relativa a dessaladora a Santa Eulàlia

d’Eivissa, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5160.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3985/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a potenciació de l’agroturisme, DS núm. 117 (25 de febrer),

pàg. 5138-5140.

RGE núm. 5140/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transport de mercaderies perilloses a la

Mediterrània, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5232-5233 i

5235.

LLAM AS I MÁRQUEZ, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 443/03, relativa a possibles interessos privats

d’alguns familiars de regidors del PSM de Petra quant al traçat

del tren, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5099-5100.

RGE núm. 776/03, relativa a exoneració de l’estudi

d’impacte ambiental del traçat del tren al seu pas per Petra, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5253.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

InterpelAlacions

RGE núm. 105/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern de les Illes Balears, DS núm. 116

(18 de febrer), pàg. 5108-5109.

Mocions

RGE núm. 518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern, DS núm. 118 (4 de març), pàg.

5168-5169.
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Preguntes

RGE núm. 695/03, relativa a interconnexió de dessaladores,

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252.

RGE núm. 772/03, relativa a expectatives turístiques, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5260.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3985/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a potenciació de l’agroturisme, DS núm. 117 (25 de febrer),

pàg. 5139.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 621/03, relativa a cost de la publicitat del Dia de

les Illes Balears a Eivissa i Formentera, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5218-5219. 

 RGE núm. 622/03, relativa a persones que han assistit als

actes del Dia de les Illes Balears a Eivissa i Formentera, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5219-5220. 

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Projectes de llei

RGE núm. 2557/02, de cooperatives de les Illes Balears, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5172-5177.

Mocions

RGE núm. 5142/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a finançament del món del trot i dels cavalls, DS núm. 114 (4

de febrer), pàg. 5039. 

Preguntes

RGE núm. 475/03, relativa a construcció de l’Hospital

d’Inca, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5129. 

Proposicions no de llei

RGE núm. 119/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 116 (18

febrer), pàg. 5115-5116.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 303/03, relativa a lluita contra la plaga de la

processionària, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5065-5066.

RGE núm. 572/03, relativa a trobada internacional de caça,

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5161.

RGE núm. 573/03, relativa a disfuncions a les bases i als

temaris per al proveïment de llocs de feina de l’IBANAT, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5164-5165.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 698/03, relativa a execució del Pla d’excelAlència

turística de Cala Bou a Eivissa, DS núm. 120 (18 de març),

pàg. 5222-5223. 

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm. 623/03, relativa a valoració de les 879 denúncies

per maltractaments enregistrades a les Illes Balears durant el

2002, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5182-5183.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Projectes de llei

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5244-5245.

RGE núm. 3587/02, d’organització institucional del sistema

universitari de les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5211-5212.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5055-5056.

Proposicions no de llei

RGE  núm. 4439/02, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla d’ampliació de centres docents i pla de creació i

posada en funcionament de guarderies infantils, DS núm. 117

(25 de febrer),  pàg. 5143-5144.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Projectes de llei

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5243.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de Llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5053-5054 i 5057-

5058.

Proposicions de llei

RGE núm 3791/02, del Grup Parlamentari Popular, integral

de joventut, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5086-5087.

RAM ÓN I JUAN, M IQUEL(Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Ecologista)

Projectes de llei

RGE núm. 2640/02, d’avaluacions per a la protecció del

medi ambient a les Illes Balears, DS núm. 121 (25 de març),

pàg. 5304-5305.
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Mocions

RGE núm. 518/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern, DS núm. 118 (4 de març), pàg.

5167-5168.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3585/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a estalvi ètic, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5080. 

RGE núm. 4439/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d’ampliació de centres docents i pla de creació i posada

en funcionament de guarderies infantils, DS núm. 117 (25 de

febrer),  pàg. 5141-5142.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm 3585/02, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a estalvi ètic, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5081-5082. 

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 145/03, relativa a destitució del Sr. Joan Mayol,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036-5037.

RGE núm. 299/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg.

5068.

RGE núm. 300/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg.

5069.

RGE núm. 434/03, relativa a dimissions i destitucions a la

Conselleria de Turisme, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg.

5096-5097.

RGE núm. 484/03, relativa a compra de la urbanització

Nuestra Señora del Carmen de Son Serra de Marina, DS núm.

118 (4 de març), pàg. 5152-5153.

RGE núm. 625/03, relativa a quatre rotondes en 800 metres

a la carretera de Valldemossa, DS núm. 119 (11 de març), pàg.

5184-5185.

RGE núm. 700/03, relativa a respecte al procediment

administratiu en l’adquisició de l’immoble de Can Serra de

Palma, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5224-5224. 

Proposicions no de llei

RGE núm. 119/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a parc natural de la Serra de Tramuntana, DS núm. 116 (18

febrer), pàg. 5114-5115 i 5121-5122.

RGE núm. 350/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora i adequació de les carreteres de les Illes Balears, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5276-5278 i 5280.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3984/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de l’habitatge tradicional rural de Balears, DS núm.

116 (18 febrer), pàg. 5112-5113.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions de llei

RGE núm 3791/02, del Grup Parlamentari Popular, integral

de joventut, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5087-5089 i

5091.

InterpelAlacions

RGE núm. 5292/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la fundació Hospital de

Manacor, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5074. 

Mocions

RGE núm. 5142/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a finançament del món del trot i dels cavalls, DS núm. 114 (4

de febrer), pàg. 5040. 

RGE núm. 456/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb l’Hospital de Manacor,

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5135.

Proposicions no de llei

RGE núm. 422/03, dels Grups Parlamentaris Socialista,

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

Mixt, relativa a rebuig a la guerra, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5201-5202.

RGE núm. 350/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora i adequació de les carreteres de les Illes Balears, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5278-5279.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, MATEU

MORRO I MARCÉ

Preguntes

RGE núm. 5117/02, relativa a projectes agrícoles finançats

amb l’ecotaxa, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5027.

RGE núm. 303/03, relativa a lluita contra la plaga de la

processionària, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5066.

RGE núm. 697/03, relativa a ajudes per tal de palAliar els

efectes del temporal de vent a Menorca que ha afectat el sector

ramader de Menorca, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221. 

RGE núm. 701/03, relativa a remissió al Parlament de l’acta

d’inspecció al CP Fra Juníper Serra de Petra en relació amb el

programa de llet escolar, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5222.

CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL, FERNANDA

CARO I BLANCO

Preguntes

RGE núm. 294/03, relativa a pensions no contributives, DS

núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5068.
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RGE núm. 442/03, relativa a estat d’execució de les

inversions en infraestructures de benestar social a les Pitiüses,

DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5131. 

RGE núm. 623/03, relativa a valoració de les 879 denúncies

per maltractaments enregistrades a les Illes Balears durant el

2002, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5182-5183.

CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA, DAMIÀ

PONS I PONS

Projectes de llei

RGE núm. 3587/02, d’organització institucional del sistema

universitari de les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març),

pàg. 5209-5210.

RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes Balears, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5240-5241.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 4964/02, del Grup Parlamentari Popular, al

Projecte de llei RGE núm. 3766/02, de museus de les Illes

Balears, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5050-5052.

Preguntes

RGE núm. 309/03, relativa a pla d’obertura de centres

prèvia a l’horari escolar, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg.

5103.

RGE núm. 321/03, relativa a connexió Internet als centres

d’educació, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5103.

RGE núm. 575/03, relativa a construcció de nous centres

escolars de primària a l’illa d’Eivissa, DS núm. 119 (11 de

març), pàg. 5190-5191.

RGE núm. 662/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents 2000, 2001 i 2002, DS núm. 120 (18 de març),

pàg. 5229. 

RGE núm. 775/03, relativa a oferta pública d’ocupació dels

cossos docents, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5262.

CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS, JOAN

MESQUIDA I FERRANDO

Preguntes

RGE núm. 624/03, relativa a pagament dels drets de

successió de l’herència del Sr. Bartomeu March i Servera, DS

núm. 119 (11 de març), pàg. 5184.

CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM

VILLALONGA I CERDÀ

Preguntes

RGE núm. 617/03, relativa a decret regulador de les

activitats elèctriques, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187.

RGE núm. 627/03, relativa a tracte de favor en el

proveïment de gas natural a l’illa de Menorca, DS núm. 119 (11

de març), pàg. 5188-5189.

RGE núm. 771/03, relativa a Gas a Euskadi, DS núm. 121

(25 de març), pàg. 5258-5259.

RGE núm. 781/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5257-

5258.

CONSELLER D’INTERIOR, JOSEP MARIA COSTA I

SERRA

Preguntes

RGE núm. 138/03, relativa a “Pla Ulises”, DS núm 114 (4

de febrer), pàg. 5036.

RGE núm. 292/03, relativa a conveni de colAlaboració en

matèria de seguretat ciutadana, DS núm. 115 (11 de febrer),

pàg. 5066-5967.

RGE núm. 618/03, relativa a conveni de seguretat, DS núm.

119 (11 de març), pàg. 5189.

RGE núm. 752/03, relativa a colAlaboració econòmica per

part de la companyia aèria Iberia en el trasllat de voluntaris que

colAlaboraren en la neteja de les costes gallegues afectades pel

vessament del Prestige, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-

5264.

RGE núm. 770/03, relativa a mesures concretes en previsió

d’atemptats, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5259.

RGE núm. 777/03, relativa a desbloqueig del món del trot

i del cavall, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5254.

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA

ROSSELLÓ I PONS

Preguntes

RGE núm. 145/03, relativa a destitució del Sr. Joan Mayol,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036-5037.

RGE núm. 302/03, relativa a instalAlació d’una dessaladora

a Ciutadella, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5095.

RGE núm. 432/03, relativa a dessaladores al Pla hidrològic,

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5096.

RGE núm. 480/03, relativa a obres de sa Costera, DS núm.

117 (25 febrer), pàg. 5130. 

RGE núm. 570/03, relativa a dessaladora a Santa Eulàlia

d’Eivissa, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5160-5161.

RGE núm. 572/03, relativa a trobada internacional de caça,

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5161-5162.

RGE núm. 573/03, relativa a disfuncions a les bases i als

temaris per al proveïment de llocs de feina de l’IBANAT, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5164-5165.

RGE núm. 616/03, relativa a obres del torrent de Manacor,

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187.

RGE núm. 693/03, relativa a regeneració artificial de

platges, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5251-5252.

RGE núm. 695/03, relativa a interconnexió de dessaladores,

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252.

RGE núm. 774/03, relativa a Canal Salat de Ciutadella, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5262.

CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, FRANCESC QUETGLAS I ROSANES

InterpelAlacions

RGE núm. 353/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb els Serveis Ferroviaris a

les Illes Balears, DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5193-5194 i

5199-5200.

Preguntes
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RGE núm. 143/03, relativa a servei de tren a Sineu, DS

núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5032-5033.

RGE núm. 443/03, relativa a possibles interessos privats

d’alguns familiars de regidors del PSM de Petra quant al traçat

del tren, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5100.

RGE núm. 479/03, relativa a avaluació dels preus de

l’habitatge, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5129-5130. 

RGE núm. 568/03, relativa a cost de la reparació del vagó

accidentat a sa Pobla, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-

5159.

RGE núm. 625/03, relativa a quatre rotondes en 800 metres

a la carretera de Valldemossa, DS núm. 119 (11 de març), pàg.

5185.

RGE núm. 776/03, relativa a exoneració de l’estudi

d’impacte ambiental del traçat del tren al seu pas per Petra, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5253.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCIAS I

COLL

Projectes de llei

RGE núm. 3800/02, de règim jurídic de l’administració de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5235-5237.

Preguntes

RGE núm. 133/03, relativa a control de qualitat i millora en

la publicació, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5030.

RGE núm. 139/03, relativa a assistència del Govern a la

Pasqua Militar, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5027 i 5028.

RGE núm. 141/03, relativa a publicacions de les diverses

resolucions debatudes, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5029 i

5030.

RGE núm. 293/03, relativa a noves tecnologies, DS núm.

115 (11 de febrer), pàg. 5067.

RGE núm. 429/03, relativa a punt de trobada, DS núm. 116

(18 de febrer), pàg. 5101.

RGE núm. 566/03, relativa a oficines d’ajuda a les víctimes

del delicte, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5164.

RGE núm. 619/03, relativa a estalvi en la impressió del

Butlletí Oficial de les Illes Balears, DS núm. 120 (18 de març),

pàg. 5220-5221. 

RGE núm. 621/03, relativa a cost de la publicitat del Dia de

les Illes Balears a Eivissa i Formentera, DS núm. 120 (18 de

març), pàg. 5219. 

RGE núm. 622/03, relativa a persones que han assistit als

actes del Dia de les Illes Balears a Eivissa i Formentera, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5219-5220. 

RGE núm. 773/03, relativa a modificació de la Llei de

règim local, DS núm. 121 (25 de març),  pàg. 5261.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA

SALOM I SOLER

InterpelAlacions

RGE núm 5292/02, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política del Govern en relació amb la fundació Hospital de

Manacor, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5073 i 5077-5078.

Preguntes

RGE núm. 140/03, relativa a compliments dels acords de la

Mesa Sectorial de Sanitat, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg.

5028 i 5029.

RGE núm. 296/03, relativa a quantitats abonades a la

Farmàcia Salom, DS núm 115 (d’11 de febrer), pàg. 5062-

5063.

RGE núm. 297/03, relativa a inspeccions realitzades a la

Farmàcia Salom, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5064.

RGE núm. 298/03, relativa a expedient d’incompatibilitat

en relació amb la consellera de Salut i Consum, DS núm. 115

(11 de febrer), pàg. 5065.

RGE núm. 430/03, relativa a investigació biomèdica a les

Illes Balears, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5101-5002.

RGE núm. 431/03, relativa a cita prèvia centralitzada, DS

núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102.

RGE núm. 477/03, relativa a activitat quirúrgica a

l’Hospital General, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5128. 

RGE núm. 478/03, relativa a despesa en vacunes, DS núm.

117 (25 febrer), pàg. 5128. 

RGE núm. 475/03, relativa a construcció de l’Hospital

d’Inca, DS núm. 117 (25 febrer), pàg. 5129. 

RGE núm. 555/03, relativa a formació continuada de les

professions sanitàries, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.

RGE núm. 563/03, relativa a pla sociosanitari, DS núm. 118

(4 de març), pàg. 5162.

RGE núm. 564/03, relativa a guia de càncer ocupacional,

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.

RGE núm. 571/03, relativa a 300 pacients que al principi de

legislatura estaven al manicomi, DS núm. 118 (4 de març), pàg.

5157-5158.

RGE núm. 626/03, relativa a quantitat abonada a la

Farmàcia Salom per la venda de medicaments, DS núm. 119

(11 de març), pàg. 5186.

RGE núm. 694/03, relativa a trasllat de nounats, DS núm.

120 (18 de març), pàg. 5228. 

RGE núm. 696/03, relativa a millora del servei 061, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5228-5229. 

RGE núm. 702/03, relativa a quantitat abonada per l’ib-

salut al ColAlegi de Farmacèutics per a la venda de

medicaments amb recepta pública a la farmàcia Salom, DS

núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227. 

RGE núm. 778/03, relativa a receptes públiques de la

Farmàcia Salom, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5255-5256.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, MIQUEL

ROSSELLÓ I DEL ROSAL

Preguntes

RGE núm. 421/03, relativa a disminució de l’atur, DS núm.

116 (18 de febrer), pàg. 5104.

RGE núm. 142/03, relativa a manifestació davant el

Consolat dels Estats Units, DS núm. 114 (4 de febrer), pàg.

5032.
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CONSELLER DE TURISME, CELESTÍ ALOM AR I

MATEU

InterpelAlacions

RGE núm. 105/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a política turística del Govern de les Illes Balears, DS núm. 116

(18 de febrer), pàg. 5106-5108 i 5110-5111.

Preguntes

RGE núm. 110/03, relativa a inversions fetes a compte de

l’impost turístic a Son Serra de Marina i al Parc de ses Salines,

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5035.

RGE núm. 135/03, relativa a informes per a l’adquisició de

Son Serra, DS núm 114 (4 de febrer) pàg. 5034.

RGE núm. 144/03, relativa a declaracions del conseller de

Turisme, DS núm. 114 (4 febrer), pàg. 5033-5034.

RGE núm. 285/03, relativa a fons compromesos de l’impost

turístic, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5070-5071.

RGE núm. 299/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg.

5068-5069.

RGE núm. 300/03, relativa a expedient sancionador a la

possessió de Binicomprat, DS núm. 115 (11 de febrer), pàg.

5069-5070.

RGE núm. 434/03, relativa a dimissions i destitucions a la

Conselleria de Turisme, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg.

5096-5097.

RGE núm. 437/03, relativa a compra de la urbanització de

Son Serra de Marina, DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5098-

5099.

RGE núm. 438/03, relativa a coneixements de l’oferta de la

família Mulet en relació amb la compra-venda de la

urbanització de Son Serra de Marina, DS núm. 116 (18 de

febrer), pàg. 5097-5098.

RGE núm. 481/03, relativa a compareixença del conseller

de Turisme davant la comissió parlamentària corresponent, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

RGE núm. 483/03, relativa a existència de l’ordre de

paralització dels apartaments de Son Serra de Marina, DS núm.

118 (4 de març), pàg. 5152.

RGE núm. 484/03, relativa a compra de la urbanització

Nuestra Señora del Carmen de Son Serra de Marina, DS núm.

118 (4 de març), pàg. 5152-5153.

RGE núm. 485/03, relativa a defensa per part del conseller

de la compra de la urbanització de Son Serra de Marina, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5154.

RGE núm. 486/03, relativa a compensació pel preu pagat

per la compra de la urbanització de Son Serra de Marina, DS

núm. 118 (4 de març), pàg. 5155.

RGE núm. 487/03, relativa a enderrocament de l’Hotel

Ditos, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5156.

RGE núm. 567/03, relativa a absència del conseller de

Turisme al ple del passat 25 de febrer, DS núm. 118 (4 de

març), pàg. 5157.

RGE núm. 569/03, relativa a terrenys “Flamingo” a ses

Salines d’Eivissa, DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

RGE núm. 698/03, relativa a execució del Pla d’excelAlència

turística de Cala Bou a Eivissa, DS núm. 120 (18 de març),

pàg. 5222-5223. 

RGE núm. 699/03, relativa a valoració de l’immoble de Can

Serra de Palma, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5223-5224. 

RGE núm. 700/03, relativa a respecte al procediment

administratiu en l’adquisició de l’immoble de Can Serra de

Palma, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5224-5225. 

RGE núm. 703/03, relativa a declaracions de la consellera

de Medi Ambient en relació amb els turistes de les Illes

Balears, DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5225-5226. 

RGE núm. 772/03, relativa a expectatives turístiques, DS

núm. 121 (25 de març), pàg. 5260. 

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER

D’ECONOMIA, COM ERÇ I INDÚSTRIA, PERE

SAMPOL I MAS

Preguntes

RGE núm. 779/03, relativa a autorització de distribució de

gas natural a Menorca, DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5256-

5257.

TEMÀTIC

- A - 

Acta d’inspecció

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221-5222.

Activitats elèctriques

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187-5188.

Activitat quirúrgica

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

Adquisició de terrenys

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5281-5287.

Agroturisme

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5137-5140.

Associació d’Amics d’Ana Eva Maria Guasch

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5179.

Atemptats

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5259-5260.

Atur

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5104.

Avaluació dels preus

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5129-5130.

- B - 

Benestar social

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.
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Binicomprat

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5068-5070.

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5220-5221.

- C - 

Caça (vegeu Trobada internacional de caça)

Cala Bou

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5222-5223.

Canal Salat

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5261-5262.

Can Serra

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5223-5225.

Carreteres

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5184-5185.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5276-5281.

Cavalls

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5037-5043.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5254-5255.

Ciutadella

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5094-5095.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5261-5262.

Centres docents

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5140-5146.

Centres d’educació

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5103-5104.

Centres escolars de primària

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5189-5191.

Cita prèvia centralitzada

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102.

ColAlegi de Farmacèutics

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

Compareixença

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

Compatibilitats

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5058.

Compravenda

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5097-5098.

Conseller de Turisme

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5033-5034.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151 i 5156-5157.

Consellera de Medi Ambient

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5225-5226.

Consellera de Salut i Consum

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5064-5065.

Conselleria de Turisme

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5096-5097.

Consolat dels Estats Units

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5031-5032.

Conveni de seguretat

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5189.

Convenis

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5066-5067.

Cooperatives

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5170-5179.

CP Fra Juníper Serra

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221-5222.

Cossos docents

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5262-5263.

Costera, sa

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5130-5131.

Cost de la publicitat

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5218-5219.

- D - 

Decret regulador

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5187-5188.

Denúncies

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5182-5183.

Derivats del petroli

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5287.

Dessaladores

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5094-5096.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5160-5161.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252.

Destitucions

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5096-5097.

Dia de les Illes Balears

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5218-5220.

Dimissions

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5096-5097.

Ditos (vegeu Hotel Ditos)

Drets de successió
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DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5183-5184.

- E -

Ecotaxa

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5026-5027.

Eivissa

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5189-5191.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5218-5220 i 5222-5223.

Enderrocament

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5155-5156 i 5160-5161.

Estalvi ètic

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5078-5083.

Estat d’execució

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

Estudi d’impacte ambiental

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5254.

Exoneració

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5254.

Expectatives turístiques

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5260.

Expedient sancionador

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5068-5069.

- F -

Família M ulet

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5097-5098.

Farmàcia Salom

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5062-5064.

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5185-5186.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5255-5256.

“Flamingo”

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

Formació continuada

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163-5164.

Formentera

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5218-5220.

Fundació Hospital de Manacor

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5071-5078.

- G -

Gas Euskadi

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5258-5259.

Gas natural

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5188-5189.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5256-5258.

Guarderies infantils

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5140-5146.

Guerra (vegeu Rebuig a la guerra) 

Guia de càncer ocupacional

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163.

- H -

Habitatge

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5129-5130.

Habitatge tradicional rural

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5111-5114.

Herència

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5183-5184.

Horari escolar

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5102-5103.

Hospital General

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

Hospital d’Inca

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5129.

Hospital de Manacor (vegeu també Fundació Hospital de

Manacor)

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5132-5137.

Hotel Ditos

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5155-5156.

- I -

IBANAT

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151.

Iberia

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264.

Ib-salut

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

Impost turístic

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5035-5036.

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5070-5071.

Incompatibilitat

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5064-5065.

Inspeccions

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5063-5064.
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Interconnexió

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252.

Internet

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5103-5104.

Investigació biomèdica

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5101-5102.

- J -

Joventut

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5083-5091.

- L -

Llei de règim local

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5260-5261.

Llet escolar

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221-5222.

- M - 

Maltractaments

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5182-5183.

Manicomi

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5157-5158.

Manifestacions

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5031-5032.

March i Servera, Bartomeu

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5183-5184.

Mayol, Joan

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036-5037.

Medi ambient

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5301-5313.

Mediterrània

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229-5235.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5270-5276.

Menorca

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5188-5189.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5256-5258.

Mercaderies perilloses (vegeu Transport de Mercaderies

perilloses)

Mesa Sectorial de Sanitat

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5028-5029.

Museus

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5048-5058.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5240-5246.

- N -

Nounats

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5227-5228.

Noves tecnologies

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5067.

Nuestra Señora del Carmen

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5152-5153.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5281-5287.

- O -

Oferta pública d’ocupació

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5262-5263.

Oficines d’ajuda a les víctimes del delicte

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5164.

Organització institucional

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5209-5213.

- P -

Palma

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5224-5225.

Paralització

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151-5152.

Parc natural

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5114-5122.

Pasqua Militar

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5027-5028.

Pensions no contributives

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5067-5068.

Petra

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5090-5100.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221-5222.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5254.

Petroli (vegeu Derivats del petroli)

Petroliers

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5270-5276.

Pitiüses

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128.

Pla d’excelAlència turística

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5222-5223.
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Pla hidrològic

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5095-5096.

Pla sociosanitari

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5162-5163.

Pla Ulises

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5036.

Plaga

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5065-5068.

Platges

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5251-5252.

Ple de 25 de febrer

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5156-5157.

Pobla, sa

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-5159.

Política turística

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5104-5111.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5165-5170.

Prestige

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264 i 5270- 5276.

Preus (vegeu Avaluació dels preus)

Procediment administratiu

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5224-5225.

Processionària

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5065-5068.

Professions sanitàries

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5163-5164.

Projectes agrícoles

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5026-5027.

Proveïment

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5188-5189.

PSM  (vegeu Regidors del PSM )

Publicacions

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5029-5031.

Publicitat (vegeu Cost de la publicitat)

Publicitat institucional

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5043-5048.

Punt de trobada

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5100-5101.

- R -

Rebuig a la guerra

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5200-5209.

Recepta pública

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5255-5256.

Regeneració artificial

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5251-5252.

Regidors del PSM

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5090-5100.

Règim jurídic de l’administració

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5235-5240.

Reparació

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-5159.

Responsabilitats polítiques

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5270-5276.

Rotondes

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5184-5185.

- S -

Salut

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5291-5301.

Salines, ses

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5035-5036.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5159-5160.

Santa Eulàlia

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5160-5161.

Sector ramader

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221.

 

Seguretat ciutadana

DS núm. 115 (11 de febrer), pàg. 5066-5067.

Serra de Tramuntana

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5114-5122.

Servei 061

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5228-5229.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5191-5200.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5264-5270.

Sineu

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5032-5033.

Sistema universitari

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5209-5213.

Son Serra

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5034-5035.
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Son Serra de Marina

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5035-5036.

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5097-5099.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5151-5155.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5281-5287.

- T -

Temporal de vent

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5221.

Terrenys (vegeu Adquisició de terrenys)

Torrent de Manacor

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5186-5187.

Trot

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5037-5043.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5254-5255.

Traçat del tren

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5090-5100.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5252-5254.

Tracte de favor

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5188-5189.

Transport marítim

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5287.

Transport de mercaderies perilloses

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5229-5235.

Trasllat

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5227-5228.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264.

Tren (vegeu també Traçat del tren)

DS núm. 114 (4 de febrer), pàg. 5032-5033.

Trobada internacional de caça

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5161-5162.

Turistes

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5225-5226.

- U -

Urbanització

DS núm. 116 (18 de febrer), pàg. 5097-5099.

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5152-5155.

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5281-5287.

- V -

Vacunes

DS núm. 117 (25 de febrer), pàg. 5128-5129.

Vagó accidentat

DS núm. 118 (4 de març), pàg. 5158-5159.

Valldemossa

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5184-5185.

Venda de medicaments

DS núm. 119 (11 de març), pàg. 5185-5186.

DS núm. 120 (18 de març), pàg. 5226-5227.

Vessament

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264.

Voluntaris

DS núm. 121 (25 de març), pàg. 5263-5264.

061 (vegeu Servei 061)
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