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INTERVINENTS

Diputats 8

Membres del Govern 25

TEMÀTIC 29

INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears.

DS núm 1 (19 de juny), pàg. 2-12.

DEBAT D'INVESTIDURA

Debat d'investidura del M olt Honorable Senyor President

del Govern de les Illes Balears.

DS núm. 2 (25 i 26 de juny), fascicles 1-3, pàg. 18-77.

SESSIÓ SOLEMNE D'OBERTURA

Sessió solemne d'obertura de la VI legislatura.

DS núm. 3 (8 de juliol), pàg. 82-86.

DEBAT SOBRE L'ORIENTACIÓ POLÍTICA

GENERAL

Debat sobre l'orientació política general del Govern de les

Illes Balears. 

DS núm. 8 (7, 8 i 9 d'octubre), pàg. 106-312.

PROJECTES DE LLEI

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de 29

d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social.

Tramitació directa i en lectura única, DS núm. 4 (8 de juliol),

pàg. 90.

Debat i votació, DS núm. 4 (8 de juliol), pàg. 90-93.

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2001, de 23

d’abril, de l’impost sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient.

Debat i votació, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 360-376.

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 533-549.

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives.

Debat i votació, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

682-703.

RGE núm. 2902/02, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004.

Debat i votació, DS núm. 18/fascicles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (16, 17

i 18 de desembre), pàg. 703-937.

ESMENES A LA TOTALITAT

RGE núm. 1536/03, 1521/03 i 1565/03, al Projecte de llei

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2001, de 23

d'abril, de l'impost sobre les estades a empreses turístiques

d'allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora

de l'activitat turística i la preservació del medi ambient.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 113- 126.

RGE núm. 1650/03, 1713/03 i 1742/03, al Projecte de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents en matèria

d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 192-202.

RGE núm. 3342/03, 3163/03 i 3359/03, al Projecte de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003.

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 554- 584.

RGE núm. 3341/03, 3162/03 i 3360/03, al Projecte de llei

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives.

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 584-605.

INTERPELALACIONS

RGE núm. 1515/03, relativa a futur energètic a les Illes

Balears.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 143-152.

RGE núm. 1516/03, relativa a enllaç viari Palma-Manacor.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 152-161.

RGE núm. 2003/03, relativa a policia turística.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 407-416.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2003 3

 

RGE núm. 2141/03, relativa a política de transports del

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 416-425.

RGE núm. 2306/03, relativa a finançament dels projectes de

millora de les zones turístiques.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 450-457.

RGE núm. 2318/03, relativa a elaboració de projectes de

llei.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 376-386.

RGE núm. 2142/03, relativa a política d’habitatge del

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 520-529.

RGE núm. 3117/03, relativa a política lingüística.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 618-627.

RGE núm. 3240/03, relativa a baixada de preus de l'oferta

hotelera.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 652-659.

RGE núm. 3428/03, relativa a serveis jurídic de la

comunitat autònoma.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 659-667.

MOCIONS

RGE núm. 2206/03, relativa a futur energètic a les Illes

Balears.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 326-330.

RGE núm. 2207/03, relativa a enllaç viari Palma-Manacor.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 330-337.

RGE núm. 2778/03, relativa a elaboració de projectes de

llei.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 457-463.

RGE núm. 2910/03, relativa a política de transport.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 285-491

RGE núm. 2924/03, relativa a policia turística.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 491-495.

RGE núm. 3211/03, relativa a finançament dels projectes de

millora de les zones turístiques.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 529-533.

RGE núm. 3414/03, relativa a la política d’habitatge del

Govern de les Illes Balears.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 628-633.

PREGUNTES

RGE núm. 1548/03, relativa a suport de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca a la SAT Prilac.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 106-107.

RGE núm. 1581/03, relativa a oposicions a l'IBANAT.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 107-108.

RGE núm. 1656/03, relativa a autopista Eivissa-Sant

Antoni.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 141-142.

RGE núm. 1660/03, relativa a declaració d'obligacions de

serveis públics dels vols entre les Illes i la Península.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 101-102.

RGE núm. 1661/03, relativa a llei de drogues.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 103-104.

RGE núm. 1662/093, relativa a projecte de llei de fons de

cooperació municipal.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 104-105.

RGE núm. 1663/03, relativa a clausura definitiva de l'hotel

Bahía Park.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 105-106.

RGE núm. 1668/03, relativa a previsions del Govern en

relació amb l'Hospital Militar.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99.

RGE núm. 1669/03, relativa a regulació de la cooperació

per al desenvolupament.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99-100.

RGE núm. 1670/03, relativa a millora de les

infraestructures de sanejament i depuració a l'illa de

Menorca.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100.

RGE núm. 1671/03, relativa a declaració del servei públic

del transport aeri entre les Illes.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100-101.

RGE núm. 1672/03, relativa a foment de l'accés dels

treballadors al mercat de treball europeu.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102.

RGE núm. 1673/03, relativa a pins que realment han caigut

en el temporal de novembre del 2001.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102-103.

RGE núm. 1860/03, relativa a centre d'educació primària

a Sant Josep.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138-139.

RGE núm. 1861/03, relativa a nomenament del responsable

dels temes de l'ecotaxa.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 135-136.

RGE núm. 1862/03, relativa a augment de la mortalitat.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 139-140.

RGE núm. 1863/03, relativa a llicències i autoritzacions de

l'Hotel Bahía Park.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 142-143.

RGE núm. 1865/03, relativa a Consell Assessor de Turisme.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 140-141.
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RGE núm. 1871/03, relativa a quantitats de despesa en

accions de comunicació i publicitat dels projectes vinculats

a l'ecotaxa.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 134-135.

RGE núm. 1872/03, relativa a posada en funcionament de

l'Hospital de Menorca.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136.

RGE núm. 1873/03, relativa a subvencions per danys

meteorològics al cultiu de la patata.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 170-171.

RGE núm. 1874/03, relativa a posada en funcionament de

la depuradora de Cala en Porter.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136-137.

RGE núm. 1875/03, relativa a mesures per fomentar

l'estalvi energètic en l'enllumenat públic.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 137-138.

RGE núm. 1876/03, relativa a implantació de la policia

turística a Menorca.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138.

RGE núm. 1889/03, relativa a Consell Escolar de les Illes

Balears.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172-173.

RGE núm. 2166/03, relativa a previsions davant el canvi

climàtic.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 179-180.

RGE núm. 2174/03, relativa a retirada del projecte de

recuperació dels aiguamolls de Maristany.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 175-176.

RGE núm. 2175/03, relativa a clausura definitiva.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 176-177.

RGE núm. 2176/03, relativa a finançament de la declaració

d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177-178.

RGE núm. 2177/03, relativa a responsable sociosanitari de

salut mental.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 178-179.

RGE núm. 2179/03, relativa a inici del curs escolar a

Mallorca.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 2180/03, relativa a inici del curs escolar a

Menorca.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171-172.

RGE núm. 2181/03, relativa a inici del curs escolar a

Eivissa i Formentera.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 2182/03, relativa a convenis amb les oficines de

promoció industrial de Catalunya, Múrcia i València.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173-174.

RGE núm. 2183/03, relativa a actuacions a l'EDAR de Sant

Antoni.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174.

RGE núm. 2184/03, relativa a recaptació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears en concepte de participació en

els ingressos per IRPF.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174-175.

RGE núm. 2260/03, relativa a mesures d'acolliment

lingüístic i cultural.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 324-325.

RGE núm. 2381/03, relativa a infraestructures de reguius.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 321-322.

RGE núm. 2382/03, relativa a funcions del Sr. Cándido

Valladolid.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 322-323.

RGE núm. 2383/03, relativa a política de depuració.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 323-324.

RGE núm. 2397/03, relativa a declaracions del "Delegado

del Gobierno".

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 325-326.

RGE núm. 2398/03, relativa a despesa farmacèutica.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319-320.

RGE núm. 2399/03, relativa a situació de l'acord de millora

de l'ensenyament concertat.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 318-319.

RGE núm. 2400/03, relativa a potenciació de la formació

del sector comercial.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 350-351.

RGE núm. 2401/03, relativa a oferta formativa del sector

turístic a les illes d'Eivissa i Formentera.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320.

RGE núm. 2402/03, relativa a rehabilitació i adquisició

d'habitatges per a joves.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319.

RGE núm. 2403/03, relativa a carretera d'accés a l'aeroport

d'Eivissa.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320-321.

RGE núm. 2505/03, relativa a televisió autonòmica.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 358-359.

RGE núm. 2535/03, relativa a camins rurals.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355.

RGE núm. 2536/03, relativa a preus dels aliments.
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DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 356-357.

RGE núm. 2537/03, relativa a planta depuradora del

municipi d’Eivissa.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355-256.

RGE núm. 2538/03, relativa a llocs de lliure designació.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 357-358.

RGE núm. 2541/03, relativa a garantia de pluralitat de la

futura televisió autonòmica.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 359-360.

RGE núm. 2543/03, relativa a participació del món

empresarial en els àmbits de la recerca i la innovació.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 351-352.

RGE núm. 2544/03, relativa a Museu Arqueològic

d’Eivissa.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 352.

RGE núm. 2545/03, relativa a projecte de control

industrial.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

RGE núm. 2546/03, relativa a estat d’execució del pla

especial de protecció civil pel que fa a les inundacions.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

RGE núm. 2547/03, relativa a reserva del 5% dels llocs de

treball per a persones amb discapacitat.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353-354.

RGE núm. 2548/03, relativa a millora de la imatge de les

nostres illes al mercat britànic.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 354.

RGE núm. 2644/03, relativa a irregularitat en l’adjudicació

de places.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 406.

RGE núm. 2642/03, relativa a sòls urbanitzables

desclassificats amb la incorporació de l’esmena 1949/03.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 406-407

RGE núm. 2672/03, relativa a neteja dels aqüífers

contaminats a Santa Gertrudis.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401-402.

RGE núm. 2673/03, relativa a preservació dels anglicismes

tradicionals a Menorca.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 399-400.

RGE núm. 2674/03, relativa a solucions al traçat del torrent

de Manacor.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 398-399.

RGE núm. 2675/03, relativa a valoració de les activitats per

commemorar el centenari del naixement del filòleg

menorquí Francesc de Borja Moll.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400.

RGE núm. 2676/03, relativa a mesures en matèria

d’emergències per ajudar les corporacions locals.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401.

RGE núm. 2677/03, relativa a pla especial de protecció civil

en relació amb el transport de mercaderies perilloses.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400-401.

RGE núm. 2678/03, relativa a programa Eures.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 402-403.

RGE núm. 2679/03, relativa a acord de colAlaboració

estadística i intercanvi d’informació turística.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 404-405.

RGE núm. 2680/03, relativa a programes d’implantació de

sistemes de comercialització per marques.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 405-406.

RGE núm. 2681/03, relativa a arbres d’interès paisatgístic.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 403-404.

RGE núm. 2855/03, relativa a irregularitat en l’adjudicació

de places.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 448-449.

RGE núm. 2863/03, relativa a informe jurídic del Projecte

de llei de mesures urgents en matèria d’ordenació

territorial i urbanisme.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 449-450.

RGE núm. 2864/03, relativa a fundació mediambiental.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 445-446.

RGE núm. 2865/03, relativa a reunions o contactes amb

entitats bancàries.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 447-448.

RGE núm. 2866/03, relativa a línies d’ajuts per als viatges

dels esportistes.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 446-447.

RGE núm. 2868/03, relativa a celebració del congrés de

l’ABTA a les Illes Balears.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 442-443.

RGE núm. 2869/03, relativa a recuperació del programa

“Un hivern a Mallorca”.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 443.

RGE núm. 2870/03, relativa a situació del pla d’actuació

contra la violència de gènere.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 444-445.

RGE núm. 2871/03, relativa a mesures per afavorir que les

persones discapacitades puguin gaudir de les nostres

platges.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 443-444.

RGE núm. 2872/03, relativa a ampliació dels pactes locals

d’ocupació.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 478-479.
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RGE núm. 2873/03, relativa a servei públic d’ocupació

eficaç i millora del percentatge de colAlocacions gestionades

pel SOIB.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479.

RGE núm. 3072/03, relativa a reducció de nombre de

vagons.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 483-484.

RGE núm. 3107/03, relativa a legalització de la casa de

Michel Cretu.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 3108/03, relativa a estratègia de baixa de preus.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 505-506.

RGE núm. 3109/03, relativa a plans d’excelAlència.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 504-505.

RGE núm. 3110/03, relativa a generalització del tot inclòs.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 505-506.

RGE núm. 3111/03, relativa a construcció de nous centres

de salut a M anacor.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479-480.

RGE núm. 3114/03, relativa a actuacions amb motiu de

l’Any Internacional de la Família.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481.

RGE núm. 3115/03, relativa a activitats formatives als

centres de reforma dependents de la Conselleria de

Presidència i Esports.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481-482.

RGE núm. 3116/03, relativa a promoció de la cultura,

tradicions i patrimoni històric de les Illes fora del nostre

àmbit territorial.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481-481.

RGE núm. 3118/03, relativa a cases de Menut i vehicle tot

terreny.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 484-485.

RGE núm. 3112/03, relativa apagament de les ajudes

destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503.

RGE núm. 3113/03, relativa a iniciatives en matèria de

formació del sector pesquer.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503-504.

RGE núm. 3267/03, relativa a Costa Nord.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 510-511.

RGE núm. 3272/03, relativa a horaris de barques entre

Eivissa i Formentera.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517-518.

RGE núm. 3285/03, relativa a viatge a Taiwan.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 507.

RGE núm. 3286/03, relativa a xarxa pública d’orientació.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 610-611.

RGE núm. 3287/03, relativa a estratègia de baixada de

preus.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

RGE núm. 3288/03, relativa a projectes d’evacuació de les

aigües pluvials.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 507-508.

RGE núm. 3298/03, relativa a tractament diferenciat al

municipi  de C ampos per poder gaudir d’un

desenvolupament econòmic i social adequat.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517.

RGE núm. 3299/03, relativa a reclamacions presentades

amb motiu de la modificació de les Directrius d’Ordenació

Territorial.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 511-517.

RGE núm. 3300/03, relativa a aclariment de la

indemnització rebuda pels promotors del camp de polo de

Campos.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 508-509.

RGE núm. 3301/03, relativa a indemnitzacions paganes

amb motiu de la modificació de les DOT.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 518-519.

RGE núm. 3302/03, relativa a documents d’acord entre els

promotors del camp de polo de Campos i la comunitat

autònoma de les Illes Balears per garantir que no es

produiran reclamacions per via administrativa o judicial.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 509.

RGE núm. 3303/03, relativa a manca de criteri del Consell

Consultiu en l’expedient d’indemnització als promotors del

camp de polo de Campos. 

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 510.

RGE núm. 4262/03, relativa a promoció de les Illes Balears.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 614-615.

RGE núm. 4276/03, relativa a creació d'una federació de

discapacitats.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 642-643.

RGE núm. 4277/03, relativa a accés als sistemes de gestió de

qualitat.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 617.

RGE núm. 4278/03, relativa a pla especial de protecció civil

en relació amb els incendis forestals.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 613.

RGE núm. 4279/03, relativa a recinte firal al municipi de

Manacor.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 616-617.

RGE núm. 4280/03, relativa a actuacions al Museu Puget

d’Eivissa.
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DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 611-612.

RGE núm. 4281/03, relativa a ampliació del centre de salut

del Canal Salat de Ciutadella.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 612-613.

RGE núm. 4282/03, relativa a centre de salut.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 617-618.

RGE núm. 4380/03, relativa a Copa Amèrica.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 651.

RGE núm. 4382/03, relativa a pla d'excelAlència a Eivissa.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648-649.

RGE núm. 4283/03, relativa a camp de gespa a es

Mercadal.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 643-644.

RGE núm. 4284/03, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic per als vols interinsulars.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 613-614.

RGE núm. 4285/03, relativa a Costa Nord.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 615-616.

RGE núm. 4383/03, relativa a compensació de pensions.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 644-645.

RGE núm. 4384/03, relativa a execució del projecte Life

Natura 2000 Posidònia.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647.

RGE núm. 4385/03, relativa a ajuts a centres escolars per

a sortides escolars.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 645-646.

RGE núm. 4386/03, relativa a reserves marines.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646-647.

RGE núm. 4387/03, relativa a ajuts a la flota pesquera

tramitats mitjançant el programa IFOP.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647-648.

RGE núm. 4388/03, relativa a execució del pla especial de

protecció civil en relació amb els terratrèmols.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648.

RGE núm. 4389/03, relativa a obertura del Museu de

Formentera.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646.

RGE núm. 4390/03, relativa a carretera d'Eivissa-Sant

Antoni.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 650.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1546/03, relativa a rebuig a la moció de censura,

amb suport d'un trànsfuga, a M aria de la Salut.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 108-113.

RGE núm. 1615/03, relativa a contra l'autovia Inca-

Manacor.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 161-167.

RGE núm. 1635/03, relativa a declaració de servei públic

del transport aeri entre illes i amb la Península.

DS núm. 7 (30 setembre), pàg. 180-187.

RGE núm. 1693/03, relativa a reforma de l'Estatut.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 337-344.

RGE núm. 1737/03, relativa a sector agrari i ramader.

DS núm. 7 (30 setembre), pàg. 188-192.

RGE núm. 1943/03, relativa a desplegament d’energies

renovables.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 386-392.

RGE núm. 2009/03, relativa a suport a l’empresa Perlas

Majórica.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 463-468.

RGE núm. 2107/03, relativa a creació de zones educatives

d’atenció preferent.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 425-431.

RGE núm. 2108/03, relativa a obertura dels centres

escolars els horabaixes.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 431-438.

RGE núm. 2307/03, relativa a desdoblament de la PM -602.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 468-474.

RGE núm. 2352/03, relativa a activació de les línies

d’ajudes agroambientals destinades al sector ramader i al

cultiu de secà.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 495-499.

RGE núm. 2779/03, relativa a coneixement del català per a

majors de 50 anys.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 633-639.

RGE núm. 3313/03, relativa a rebuig a la proposta d'estatut

polític de la comunitat d'Euskadi, coneguda com a "Pla

Ibarretxe".

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 667-678.

INFORMES

Informe de la Comissió de l'estatut dels Diputats, sobre

règim d'incompatibilitats dels diputats.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 678.

DESIGNACIONS DIVERSES

Designació dels membres del Consell Assessor de Ràdio i

Televisió Espanyola a les Illes Balears.

DS núm. 3 (8 de juliol), pàg. 85.

Designació del senador representant de les Illes Balears.

DS núm. 3 (8 de juliol), pàg. 85-86.
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Designació dels membres que han de formar part del

Consell Social de la UIB.

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 126-128.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

En el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència

contra les dones.

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 605.

De l’Any Europeu de les persones amb discapacitats.

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 639.

Amb motiu del 55è aniversari de la Declaració Universal

dels Drets Humans.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 679.

Amb motiu de la commemoració del 150è aniversari del

naixement de Miquel Costa i Llobera.

DS núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 936.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRÍCIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 766-767, 772-773 i 775.

Preguntes

RGE núm. 1861/03, relativa a nomenament del responsable

dels temes de l'ecotaxa, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 135

i 136.

RGE núm. 2382/03, relativa a funcions del Sr. Cándido

Valladolid, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 322.

RGE núm. 3109/03, relativa a plans d’excelAlència, DS

núm. 14 (18 de novembre), pàg. 504.

RGE núm. 4285/03, relativa a Costa Nord, DS núm. 16 (2

de desembre), pàg. 615 i 616.

RGE núm. 4382/03, relativa a pla d'excelAlència a Eivissa,

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648-649.

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 20034, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 728-730, 734-735, 738-

739 i 740-741.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1526/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1521/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, i 1565/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1441/03, pel qual es

deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les

estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la

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

preservació del medi ambient, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 117-119 i 123-124.

InterpelAlacions

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 450-452 i 455-

456.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l'oferta turística, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 652-653 i 657-658.

Mocions

RGE núm. 3211/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 529-530 i 532.

Preguntes

RGE núm. 1865/03, relativa a Consell Assessor de Turisme,

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 140-141.

RGE núm. 2174/03, relativa a retirada del projecte de

recuperació dels aiguamolls de Maristany, DS núm. 7 (30 de

setembre), pàg. 175.

RGE núm. 2679/03, relativa a acord de colAlaboració

estadística i intercanvi d’informació turística, DS núm. 11 (28

d’octubre), pàg. 404 i 405.

RGE núm. 2680/03, relativa a programes d’implantació de

sistemes de comercialització per marques, DS núm. 11 (28

d’octubre), pàg. 405-406.

RGE núm. 3108/03, relativa a estratègia de baixada de

preus, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 505-506.

RGE núm. 3110/03, relativa a generalització del tot inclòs,

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 506-507.

RGE núm. 3287/03, relativa a estratègia de baixa de preus,

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

ANTICH I OLIVER, FRANCESC (Grup Parlamentari

Socialista)
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Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 2,

pàg. 42-46; fascicle 3, pàg. 63-65 i 77.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  3, pàg. 242-247 i 260-262.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 289-290.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 712-714, 716-717 i 721-

722; DS núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 915-917,

923-924 i 929-930.

Preguntes

RGE núm. 4383/03, relativa a compensació de pensions,

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 644-645.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1546/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la moció de censura, amb suport d'un

trànsfuga, a Maria de la Salut, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 108-109 i 112-113.

RGE núm. 1693/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 340-341.

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la proposta d'estatut polític de la comunitat

d'Euskadi, coneguda com a "Pla Ibarretxe", DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 669-671 i 677.

BARCELÓ I M ARTÍ, JO ANA M ARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 98.

Preguntes

RGE núm. 2869/03, relativa a recuperació del programa

“Un hivern a Mallorca”, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

443.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

683-684, 687-688, 692, 699-700, 701 i 703.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista  i 3360/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 15 (25 de novembre),

pàg. 589-591, 596 i 603-604.

Preguntes

RGE núm. 2537/03, relativa a planta depuradora del

municipi d’Eivissa, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355 i 356.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 759-760 i 762-763.

InterpelAlacions

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política lingüística, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 624.

CABRER I GONZÁLEZ, M ARGARITA ISABEL (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

CALVO I SASTRE, AINA MARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.
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Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 746-747, 753 i 756.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2107/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de zones educatives d’atenció preferent, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 425-427 i 429-431.

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 431-433 i 436-437.

RGE núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a coneixement del català per a majors de 50 anys, DS

núm. 16 (2 de desembre), pàg. 634-635 i 638-639.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

Preguntes

RGE núm. 1872/03, relativa a posada en funcionament de

l'Hospital de Menorca, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 908-909.

Preguntes

RGE núm. 2535/03, relativa a camins rurals, DS núm. 10

(21 d’octubre), pàg. 355.

RGE núm. 2866/03, relativa a línies d’ajuts per als viatges

dels esportistes, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 446.

RGE núm. 4283/03, relativa a camp de gespa a es

Mercadal, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 643.

CASTILLO I FERRER, A INA M ARIA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

COSTA I SERRA, PILAR (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 933-934.

Preguntes

RGE núm. 1860/03, relativa a centre d'educació primària a

Sant Josep, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138 i 139.

RGE núm. 3107/03, relativa a legalització de la casa de

Michel Cretu, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 482.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 307-308.

Projectes de llei

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2000, de

23 d’abril, de l’import sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 362, 364-368 i 373-374.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 804-806, 810-812 i 816.

InterpelAlacions

RGE núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

407-409, 413 i 414.

RGE núm. 3428/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 659-660 i 665-666.

Mocions

RGE núm. 2924/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg.

491-492 i 495.

Preguntes

RGE núm. 1663/03, relativa a clausura definitiva de l'hotel

Bahía Park, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 105.

RGE núm. 1863/03, relativa a llicències i autoritzacions de

l'Hotel Bahía Park, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 142-143.

RGE núm. 2175/03, relativa a clausura definitiva, DS núm.

7 (30 de setembre), pàg. 176.
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RGE núm. 2383/03, relativa a política de depuració, DS

núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 323.

RGE núm. 2538/03, relativa a llocs de lliure designació, DS

núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 357-358.

RGE núm. 2865/03, relativa a reunions o contactes amb

entitats bancàries, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 447-448.

RGE núm. 4282/03, relativa a centre de salut, DS núm. 16

(2 de desembre), pàg. 617 i 618.

RGE núm. 4380/03, relativa a Copa Amèrica, DS núm. 17

(9 de desembre), pàg. 651.

ESTARÀS I FERRAGUT, MARIA ROSA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

8.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Projectes de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 537.

FAGEDA I AUBERT, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 277.

Preguntes

RGE núm. 2868/03, relativa a celebració del congrés de

l’ABTA a les Illes Balears, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

442 i 443.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

Preguntes

RGE núm. 2179/03, relativa a inici del curs escolar a

Mallorca, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 2871/03, relativa a mesures per afavorir que les

persones discapacitades puguin gaudir de les nostres platges,

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 444.

RGE núm. 4276/03, relativa a creació d'una federació de

discapacitats, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 642 i 643.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a coneixement del català per a majors de 50 anys, DS

núm. 16 (2 de desembre), pàg. 637-638.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 76.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 98.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 290-291.

Projectes de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 537-538, 539, 540-541.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 831-832, 834 i 838.

InterpelAlacions

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 380-382.

Mocions
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RGE núm. 2778/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 460-462.

Preguntes

RGE núm. 1873/03, relativa a subvencions per danys

meteorològics al cultiu de la patata, DS núm. 7 (30 de

setembre), pàg. 170.

RGE núm. 2677/03, relativa a pla especial de protecció

civil en relació amb el transport de mercaderies perilloses, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400.

RGE núm. 4278/03, relativa a pla especial de protecció

civil en relació amb els incendis forestals, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 613.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1635/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a declaració de servei públic del transport

aeri entre illes i amb la Península, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 185-187.

GARCÍA I QUEROL, MARIA DEL CARME (Grup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 73.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 867-869, 874-875, 877 i

897-880.

Preguntes

RGE núm. 2678/03, relativa a programa Eures, DS núm. 11

(28 d’octubre), pàg. 402 i 403.

RGE núm. 3286/03, relativa a xarxa pública d’orientació,

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 610 i 611.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 73.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 277.

Projectes de llei 

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 91.

Preguntes

RGE núm. 1862/03, relativa a augment de la mortalitat, DS

núm. 6 (23 de setembre), pàg. 139 i 140.

GORNÉS I HACH ERO , JO SEP SIM Ó  (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 73.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 755-756, 760-761 i 763.

Preguntes

RGE núm. 2399/03, relativa a situació de l'acord de millora

de l'ensenyament concertat, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg.

318.

RGE núm. 2673/03, relativa a preservació dels anglicismes

tradicionals a Menorca, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 399.

RGE núm. 3116/03, relativa a promoció de la cultura,

tradicions i patrimoni històric de les Illes fora del nostre àmbit

territorial, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 480.

RGE núm. 3303/03, relativa a manca de criteri del Consell

Consultiu en l’expedient d’indemnització als promotors del

camp de polo de Campos, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg.

510.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 435-436.

GUASCH I DÍAZ, DIEGO MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 73.

Preguntes

RGE núm. 2545/03, relativa a projecte de control industrial,

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 69-73 i 74.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2003 13

 

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  3, pàg. 265-268; fascicle 4,

pàg. 308 i 311.

Projectes de llei

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 91-92 i 93.

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2000, de

23 d’abril, de l’import sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 370-371 i 374-375.

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 536-537, 539. 548 i 549.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 908.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1526/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1521/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, i 1565/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1441/03, pel qual es

deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les

estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la

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

preservació del medi ambient, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 119-121 i 125-126.

RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2003, DS núm. 15 (25 de novembre), pàg.

578-580 i 583.

InterpelAlacions

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 385-386.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector agrari i ramader, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 192.

RGE núm. 1693/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 341-342.

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la proposta d'estatut polític de la comunitat

d'Euskadi, coneguda com a "Pla Ibarretxe", DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 667-669 i 675-677 i 678.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

JAEN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

JEREZ I JUAN, MIGUEL ÁNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 720 i 722; DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 813-815 i 816-817.

InterpelAlacions

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política d’habitatge del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 526-527.

RGE núm. 3428/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 664-665.

Mocions

RGE núm. 3414/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la política d’habitatge del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 631-

632.

Preguntes

RGE núm. 2402/03, relativa a rehabilitació i adquisició

d'habitatges per a joves, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319.

RGE núm. 2403/03, relativa a carretera d'accés a l'aeroport

d'Eivissa, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320-321.

RGE núm. 2548/03, relativa a millora de la imatge de les

nostres illes al mercat britànic, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

354.

RGE núm. 2672/03, relativa a neteja dels aqüífers

contaminats a Santa Gertrudis, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

401 i 402.

RGE núm. 2873/03, relativa a servei públic d’ocupació

eficaç i millora del percentatge de colAlocacions gestionades pel

SOIB, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479.

RGE núm. 3301/03, relativa a indemnitzacions pagades

amb motiu de la modificació de les DOT, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 518.

RGE núm. 4387/03, relativa a ajuts a la flota pesquera

tramitats mitjançant el programa IFOP, DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 647.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.
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Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

LÓPEZ I OLEO, ANNA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

Preguntes

RGE núm. 2180/03, relativa a inicia del curs escolar a

Menorca, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 2675/03, relativa a valoració de les activitats per

commemorar el centenari del filòleg menorquí Francesc de

Borja Moll, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400.

RGE núm. 4385/03, relativa a ajuts a centres escolars per a

sortides escolars, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 645 i 646.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2107/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de zones educatives d’atenció preferent, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 429.

MARÍ I TUR, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

InterpelAlacions

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política lingüística, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 625.

Preguntes

RGE núm. 2544/03, relativa a Museu Arqueològic

d’Eivissa, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 352.

RGE núm. 4280/03, relativa a actuacions al Museu Puget

d’Eivissa, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 611 i 612.

RGE núm. 4389/03, relativa a obertura del Museu de

Formentera, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646.

MARÍ I TUR, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 282-283.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 736-737, 739 i 741.

InterpelAlacions

RGE núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

413.

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 455.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l'oferta turística, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 657-658.

Mocions

RGE núm. 2924/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg.

493-494.

RGE núm. 3211/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 531-532.

Preguntes

RGE núm. 2183/03, relativa a actuacions a l'EDAR de Sant

Antoni (Eivissa), DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174.

RGE núm. 2401/03, relativa a oferta formativa del sector

turístic a les illes d'Eivissa i Formentera, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 320.

M ASCARÓ I M ELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 276-277, 306 i 309.

Projectes de llei 

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 90-91 i 92.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 703-704 i 707-708; DS

núm. 18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 843-845, 852-853,

859-860 i 862; DS núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg.

925-926 i 932-933.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2003, DS núm. 15 (25 de novembre), pàg.

562-565, 573-574 i 581-582.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 2107/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de zones educatives d’atenció preferent, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 427-428 i 431.

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 433-434.

RGE núm. 2307/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desdoblament de la PM-602, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 469-470.

MATAS I PALOU, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

9.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 1,

pàg. 18-24; fascicle 2, pàg. 28-32 i 33; fascicle 3, pàg. 50-59,

65-68, 73 i 74. 

MATUTES I PRATS, MARIA ESTRELLA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

MAYANS I SERRA, JOSÉ MIGUEL FERNANDO (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 893-894.

Preguntes 

RGE núm. 1672/03, relativa a foment de l'accés dels

treballadors al mercat de treball europeu, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 102.

RGE núm. 3112/03, relativa a pagament de les ajudes

destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents, DS

núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503.

RGE núm. 3302/03, relativa a documents d’acord entre els

promotors del camp de polo de Campos i la comunitat

autònoma de les Illes Balears per garantir que no es produiran

reclamacions en via administrativa o judicial, DS núm. 14 (18

de novembre), pàg. 509.

RGE núm. 4386/03, relativa a reserves marines, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 647.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector agrari i ramader, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 190-192.

RGE núm. 2352/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a activació de les línies d’ajudes agroambientals destinades al

sector ramader i al cultiu de secà, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 496-497 i 499.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari

Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 858-859, 860-861 i 863-

864; DS núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 926-928,

930-931 i 934.

Preguntes

RGE núm. 1668/03, relativa a previsions del Govern en

relació amb l'Hospital Militar, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 99.

RGE núm. 2398/03, relativa a despesa farmacèutica, DS

núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319.

RGE núm. 2870/03, relativa a situació del pla d’actuació

contra la violència de gènere, DS núm. 12 (4 de novembre),

pàg. 444.

MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 2,

pàg. 26-28 i 32-33; fascicle 3, pàg. 74.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle 2, pàg. 218-221 i 225-227.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.
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Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 274-275, 277, 280,

287-288, 294-296, 304 i 311.

Projectes de llei 

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 90 i 92.

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 541.

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

693-695 i 700-701.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2107/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a creació de zones educatives d’atenció preferent, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 428 i 430.

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 434-435.

RGE núm. 2352/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a activació de les línies d’ajudes agroambientals destinades al

sector ramader i al cultiu de secà, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 497-498.

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la proposta d'estatut polític de la comunitat

d'Euskadi, coneguda com a "Pla Ibarretxe", DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 672-674.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 905-906, 907 i 909-910.

InterpelAlacions

RGE núm. 1515/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 148-149.

Mocions

RGE núm. 2206/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 329-330.

Preguntes 

RGE núm. 1673/03, relativa a pins que realment han caigut

en el temporal de novembre del 2001, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 102 i 103.

RGE núm. 2400/03, relativa a potenciació de la formació

del sector comercial, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 350 i

351.

RGE núm. 3113/03, relativa a iniciatives en matèria de

formació del sector pesquer, DS núm. 14 (18 de novembre),

pàg. 503.

RGE núm. 3298/03, relativa a tractament diferenciat al

municipi de Campos per poder gaudir d’un desenvolupament

econòmic i social adequat, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg.

517.

RGE núm. 4277/03, relativa a accés als sistemes de gestió

de qualitat, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 617.

RGE núm. 4384/03, relativa a execució del projecte Life

Natura 2000 Posidònia, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a desplegament d’energies

renovables, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 390.

RGE núm. 2307/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desdoblament de la PM-602, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 472-474.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

Projectes de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 543, 545, 546 i 548.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1650/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1713/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 1742/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1543/03, de mesures

urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 197-200 i 202.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 74.

InterpelAlacions
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RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 158-159.

Preguntes

RGE núm. 2674/03, relativa a solucions al traçat de

Manacor, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 398 i 399.

RGE núm. 3111/03, relativa a construcció de nous centres

de salut a Manacor, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479.

RGE núm. 3299/03, relativa a reclamacions presentades

amb motiu de la modificació de les Directrius d’Ordenació

Territorial, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 511.

RGE núm. 4279/03, relativa a recinte firal al municipi de

Manacor, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 616-617.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a l’empresa Perlas Majórica, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 464-465, 467 i 468.

PROHENS I VICENS, ANDREU (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

Preguntes

RGE núm. 1875/03, relativa a mesures per fomentar

l'estalvi energètic en l'enllumenat públic, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 137.

RGE núm. 2182/03, relativa a convenis amb les oficines de

promoció industrial de Catalunya, Múrcia i València, DS núm.

7 (30 de setembre), pàg. 173.

Q U ET G LA S I R O SA N ES, FR A N C ESC  (G rup

Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 293-294, 298, 299

i 311.

Projectes de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 535-536, 537, 540, 542, 544-545, 546 i 547.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 704-705 i 708-709; DS

núm. 18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 820-822, 828-829,

833-834 i 836-837.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1650/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1713/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 1742/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1543/03, de mesures

urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 196-197 i 201-202.

RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2003, DS núm. 15 (25 de novembre), pàg.

565-568, 574-575 i 582-583.

InterpelAlacions

RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 152-154 i 159-160.

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 376-377, 381, 382-383 i 386.

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política d’habitatge del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 525-526.

Mocions

RGE núm. 2207/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 330-332 i 336-337.

RGE núm. 2778/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 457-458 i 462-463.

RGE núm. 2910/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transport, DS núm. 13

(11 de novembre), pàg. 488-489.

RGE núm. 3414/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la política d’habitatge del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 630-

631.

Preguntes

RGE núm. 1660/03, relativa a declaració d'obligacions de

serveis públics dels vols entre les Illes i la Península, DS núm.

5 (16 de setembre), pàg. 101.

RGE núm. 2176/03, relativa a finançament de la declaració

d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars, DS

núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177.

RGE núm. 3299/03, relativa a reclamacions presentades

amb motiu de la modificació de les Directrius d’Ordenació

Territorial -qüestió d’ordre-, DS núm. 14 (18 de novembre),

pàg. 512-513, 514-515.

RGE núm. 4284/03, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic per als vols interinsulars, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 613 i 614.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a contra l'autovia Inca-Manacor, DS núm.

6 (23 de setembre), pàg. 164-165.

RGE núm. 1635/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a declaració de servei públic del transport

aeri entre illes i amb la Península, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 182-183 i 187.

RGE núm. 2307/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desdoblament de la PM-602, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 468-469 i 474.
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RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 275-276 i 296-297.

Projectes de llei

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2000, de

23 d’abril, de l’import sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 368-370.

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 533-534, 538, 541-542, 543-544, 545 i 546.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 768 i 773; DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 842-843, 851-852, 859 i

861-862; DS núm. 18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 895.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1650/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1713/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 1742/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1543/03, de mesures

urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 192-194 i 200-201.

InterpelAlacions

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política d’habitatge del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 520-522

i 527-528.

RGE núm. 3428/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 662-663.

Mocions

RGE núm. 2206/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 327-328.

RGE núm. 2778/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 458-459.

RGE núm. 3414/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la política d’habitatge del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 628-629

i 632-633.

Preguntes

RGE núm. 1656/03, relativa a autopista Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 141-142.

RGE núm. 2397/03, relativa a declaracions del "Delegado

del Gobierno", DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 325.

RGE núm. 2642/03, relativa a sòls urbanitzables

desclassificats amb la incorporació de l’esmena 1949/03, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 406 i 407.

RGE núm. 3118/03, relativa a cases de Menut i vehicle tot

terreny, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 484-485.

RGE núm. 3272/03, relativa a horaris de barques entre

Eivissa i Formentera, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517-

518.

RGE núm. 4390/03, relativa a carretera d'Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 650.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2108/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a obertura dels centres escolars els horabaixes, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 433.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 285-287 i 291.

Projectes de llei

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

703.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 712, 716 i 721; DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 744-746, 752, 756, 758 i

761-762; DS núm. 18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 803-

804, 810 i 816.

InterpelAlacions

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política lingüística, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 619-620 i 625-626.

Preguntes

RGE núm. 1889/03, relativa a Consell Escolar de les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172 i 173.

RGE núm. 2260/03, relativa a mesures d'acolliment

lingüístic i cultural, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 324-325.

RGE núm. 2855/03, relativa a irregularitat en l’adjudicació

de places, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 448 i 449.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1635/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a declaració de servei públic del transport

aeri entre illes i amb la Península, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 180-182 i 187.

RGE núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a coneixement del català per a majors de 50 anys, DS

núm. 16 (2 de desembre), pàg. 636-637.
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RODRÍGUEZ I BARBERÀ, JOSÉ MARÍA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 2,

pàg. 34-38; fascicle 3, pàg. 59-61 i 77.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 288-289 i 305.

Projectes de llei

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 90.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 710-711, 715-716 i 720-

721; DS núm. 18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 726-727,

733, 737-738, 739-740; DS núm. 18/fascicle 4 (17 de

desembre), pàg. 802-803, 809-810 i 815; DS núm. 18/fascicle

5 (17 de desembre), pàg. 864-866, 872-873, 876-877 i 878; DS

núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 914-915, 922-923,

928-929, 931-932 i 935.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1526/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1521/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, i 1565/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1441/03, pel qual es

deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les

estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la

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

preservació del medi ambient, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 113-115 i 121-122.

RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2003, DS núm. 15 (25 de novembre), pàg.

560-562, 572-573 i 580-581.

InterpelAlacions

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 379.

RGE núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

411-412.

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 453-454.

Mocions

RGE núm. 2924/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg.

492-493.

RGE núm. 3211/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 530-531.

Preguntes

RGE núm. 2541/03, relativa a garantia de pluralitat de la

futura televisió autonòmica, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

359-360.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1635/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a declaració de servei públic del transport

aeri entre illes i amb la Península, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 184-185.

RGE núm. 1693/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 339-340.

RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a l’empresa Perlas Majórica, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 465-466.

RGE núm. 2352/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a activació de les línies d’ajudes agroambientals destinades al

sector ramader i al cultiu de secà, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 498.

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la proposta d'estatut polític de la comunitat

d'Euskadi, coneguda com a "Pla Ibarretxe", DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 674-675.

ROSSELLÓ I PONS, M ARGALIDA (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

10.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle 2, pàg. 228-232; fascicle 3,

pàg. 256-258; fascicle 4, pàg. 278-280 i 283.

Projectes de llei

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

682, 686, 689-691, 697-698 i 701.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 710; DS núm. 18/fascicle

2 (16 de desembre), pàg. 742-744, 750-751, 757-758 i 761; DS

núm. 18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 775-777, 785–787

i 792; DS núm. 18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 798-799,

817-818, 826-827. 832-833 i 835-836.
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Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista  i 3360/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 15 (25 de novembre),

pàg. 584-587, 593-595 i 601-602.

InterpelAlacions

RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 156-157.

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 416-418

i 422-423.

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política lingüística, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 623-624.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l'oferta turística, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 655-656.

Mocions

RGE núm. 2207/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 332-333.

RGE núm. 2910/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transport, DS núm. 13

(11 de novembre), pàg. 485-487 i 489-490.

Preguntes 

RGE núm. 1581/03, relativa a oposicions a l'IBANAT, DS

núm. 5 (16 de setembre), pàg. 107.

RGE núm. 2166/03, relativa a previsions davant el canvi

climàtic, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 179-180.

RGE núm. 2863/03, relativa a informe jurídic del Projecte

de llei de mesures urgents en matèria d’ordenació territorial i

urbanisme, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 449-450.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1546/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la moció de censura, amb suport d'un

trànsfuga, a Maria de la Salut, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 109.

RGE núm. 1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a contra l'autovia Inca-Manacor, DS núm.

6 (23 de setembre), pàg. 163-164.

RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector agrari i ramader, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 189.

RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a desplegament d’energies

renovables, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 386-388 i 391-

392.

RGE núm. 2307/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desdoblament de la PM-602, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 470-472.

RGE núm. 2779/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a coneixement del català per a majors de 50 anys, DS

núm. 16 (2 de desembre), pàg. 635-636.

ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

7.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

Sessió solemne d'obertura de la VI legislatura, DS núm 3 (8

de juliol), pàg. 82-85.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm 3 (8 de juliol), pàg.

82.

Preguntes 

RGE núm. 1669/03, relativa a regulació de la cooperació

per al desenvolupament, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99.

RGE núm. 2546/03, relativa a estat d’execució del pla

especial de protecció civil pel que fa a les inundacions, DS

núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

RGE núm. 2676/03, relativa a mesures en matèria

d’emergències per ajudar les corporacions locals, DS núm. 11

(28 d’octubre), pàg. 401.

RGE núm. 4388/03, relativa a execució del pla especial de

protecció civil en relació amb els terratrèmols, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 648.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 302-304.

Projectes de llei

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

684-686, 688, 695-697 i 701-703.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista  i 3360/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 15 (25 de novembre),

pàg. 598-601 i 604.

Mocions

RGE núm. 2207/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 334-336.

Preguntes
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RGE núm. 1871/03, relativa a quantitats de despesa en

accions de comunicació i publicitat dels projectes vinculats a

l'ecotaxa, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 134 i 135.

RGE núm. 3300/03, relativa a aclariment de la

indemnització rebuda pels promotors del camp de polo de

Campos, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 508-509.

Proposicions no de llei 

RGE núm. 1546/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la moció de censura, amb suport d'un

trànsfuga, a Maria de la Salut, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 110-112.

RGE núm. 1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a contra l'autovia Inca-Manacor, DS núm.

6 (23 de setembre), pàg. 165-166.

SALOM I SOLER, AINA MARIA  (Grup Parlamentari

Socialista)

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 845-846, 853-855, 860,

862-863 i 864.

Preguntes 

RGE núm. 1661/03, relativa a llei de drogues, DS núm. 5

(16 de setembre), pàg. 103.

RGE núm. 2177/03, relativa a responsable sociosanitari de

salut mental, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 178.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 2,

pàg. 38-42; fascicle 3, pàg. 61-63 i 77.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  3, pàg. 238-242 i 258-259.

Projectes de llei

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2000, de

23 d’abril, de l’import sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 363-364 i 372-373.

RGE núm. 2924/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg.

493.

RGE núm. 2903/03, de mesures tributàries i

administratives, DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg.

682-683, 686-687, 691-692, 698-699 i 701.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 768-769; DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 866-867, 873 i 878-879;

DS núm. 18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 886-887, 890-

891, 894, 895-896, 901-902, 906-907 i 908; DS núm.

18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 936.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1526/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1521/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, i 1565/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1441/03, pel qual es

deroga la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les

estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la

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

preservació del medi ambient, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 115-117 i 122-123.

RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista  i 3360/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 15 (25 de novembre),

pàg. 587-589, 595-596 i 602-603.

InterpelAlacions

RGE núm. 1515/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 147-148 i 151.

RGE núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

412-413.

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 454.

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política d’habitatge del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 524.

RGE núm. 3428/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 663-664 i 667.

Mocions

RGE núm. 2206/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 328.

RGE núm. 3414/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a la política d’habitatge del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 629-

630.

Preguntes

RGE núm. 1548/03, relativa a suport de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca a la SAT Prilac, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 106.

RGE núm. 2505/03, relativa a televisió autonòmica, DS

núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 359.

RGE núm. 3267/03, relativa a Costa Nord, DS núm. 14 (18

de novembre), pàg. 510 i 511.

RGE núm. 4262/03, relativa a promoció de les Illes Balears,

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 614 i 615.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1615/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a contra l'autovia Inca-Manacor, DS núm.

6 (23 de setembre), pàg. 162-163 i 167.
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RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector agrari i ramader, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 190.

RGE núm. 1693/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a reforma de l'Estatut, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 337-339 i 343.

RGE núm. 2352/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a activació de les línies d’ajudes agroambientals destinades al

sector ramader i al cultiu de secà, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 498.

RGE núm. 3313/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a rebuig a la proposta d'estatut polític de la comunitat

d'Euskadi, coneguda com a "Pla Ibarretxe", DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 671-672 i 677-678.

SEGUÍ I PONS, JOANA MARIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 778-780, 788-789 i 792-

793; DS núm. 18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 800.

InterpelAlacions

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 421.

Preguntes

RGE núm. 2864/03, relativa a fundació mediambiental, DS

núm. 12 (4 de novembre), pàg. 445.

RGE núm. 3288/03, relativa a projecte d’evacuació de les

aigües pluvials, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 507-508.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 706-707 i 709-710; DS

núm. 18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 774.

Preguntes

RGE núm. 1874/03, relativa a posada en funcionament de

la depuradora de Cala en Porter, DS núm. 6 (23 de setembre),

pàg. 136-137.

RGE núm. 2184/03, relativa a recaptació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears en concepte de participació en els

ingressos per IRPF, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 175.

RGE núm. 2547/03, relativa a reserva del 5% dels llocs de

treball per a persones amb discapacitat, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 353-354.

RGE núm. 3114/03, relativa a actuacions amb motiu de

l’Any Internacional de la Família, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 481.

SUREDA I FONS, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

TADEO I FLORIT, JAUM E RICARDO (Grup

Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 98.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 298-299.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 876, 877 i 880.

Preguntes

RGE núm. 1876/03, relativa a implantació de la policia

turística a Menorca, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 137.

RGE núm. 2543/03, relativa a participació del món

empresarial en els àmbits de la recerca i la innovació, DS núm.

10 (21 d’octubre), pàg. 351 i 352.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari

Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Preguntes

RGE núm. 1671/03, relativa a declaració del servei públic

del transport aeri entre les Illes, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 100.

RGE núm. 2181/03, relativa a inici del curs escolar a

Eivissa i Formentera, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 2872/03, relativa a ampliació dels pactes locals

d’ocupació, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 478.

RGE núm. 3115/03, relativa a activitats formatives als

centres de reforma dependents de la Conselleria de Presidència

i Esports, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Índex any  2003 23

 

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 282.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 887-888, 891-892 i 894.

Preguntes

RGE núm. 2381/03, relativa a infraestructures de reguius,

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 321.

RGE núm. 2536/03, relativa a preus dels aliments, DS núm.

10 (21 d’octubre), pàg. 357.

RGE núm. 2681/03, relativa a arbres d’interès paisatgístic,

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 403 i 404.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1737/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sector agrari i ramader, DS núm. 7 (30 de setembre),

pàg. 188-189 i 192.

RGE núm. 2352/03, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a activació de les línies d’ajudes agroambientals destinades al

sector ramader i al cultiu de secà, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 498-499.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle  4, pàg. 281-282, 297-298

i 311.

Projectes de llei

RGE núm. 1543/03, de mesures urgents d’ordenació

territorial i urbanisme a les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 534-535, 539-540, 542, 544, 546 i 547.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2004, DS núm. 18/fascicle

2 (16 de desembre), pàg. 727-728, 733-734, 738 i 740; DS

núm. 18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 777-778 i 788; DS

núm. 18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 799, 819-820, 827-

828, 833, 836 i 838.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 1650/03, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, 1713/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 1742/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 1543/03, de mesures

urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 194-196 i 201.

InterpelAlacions

RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 157-158.

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 380.

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 420-421.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l'oferta turística, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 656.

Mocions

RGE núm. 2207/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 333-334.

RGE núm. 2778/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 460.

RGE núm. 2910/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transport, DS núm. 13

(11 de novembre), pàg. 487-488.

RGE núm. 3211/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 531.

Preguntes

RGE núm. 3072/03, relativa a reducció de nombre de

vagons, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 483-484.

Proposicions no de llei 

RGE núm. 1546/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la moció de censura, amb suport d'un

trànsfuga, a Maria de la Salut, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 109-110.

RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a desplegament d’energies

renovables, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 388.

RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a l’empresa Perlas Majórica, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 466-467.

VALENCIANO I LÓPEZ, VALENTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 77.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 896-898, 902 i 907.

InterpelAlacions

RGE núm. 1515/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 144-145 i 149-150.
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Mocions

RGE núm. 2206/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 326-327 i 330.

Preguntes 

RGE núm. 1662/03, relativa a projecte de llei de fons de

cooperació municipal, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 104.

RGE núm. 3285/03, relativa a viatge a Taiwan, DS núm. 14

(18 de novembre), pàg. 507.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1943/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a desplegament d’energies

renovables, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 389.

RGE núm. 2009/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a l’empresa Perlas Majórica, DS núm. 12 (4 de

novembre), pàg. 463-464, 467 i 468.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari

(Grup Parlamentari Popular)

Jurament o promesa del càrrec, DS núm. 1 (19 de juny), pàg.

11.

Debat d'investidura, DS núm 2 (25 i 26 de juny), fascicle 3,

pàg. 75.

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 791-792 i 793; DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 800-802.

InterpelAlacions

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 422.

Mocions

RGE núm. 2910/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transport, DS núm. 13

(11 de novembre), pàg. 489.

Preguntes

RGE núm. 1670/03, relativa a millora de les infraestructures

de sanejament i depuració a l'illa de Menorca, DS núm. 5 (16

de setembre), pàg. 100.

RGE núm. 4281/03, relativa a ampliació del centre de salut

del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 16 (2 de desembre),

pàg. 612.

MEMBRES DEL GOVERN

PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS,

JAUME MATAS I PALOU

Debat sobre l'orientació política i general del Govern, DS

núm. 8 (7,8 i 9 d'octubre), fascicle 1, pàg. 206-212; fascicle 2,

pàg. 221-225 i 227; fascicle 3, pàg. 247-256, 262-265 i 268.

Preguntes

RGE núm. 2381/03, relativa a infraestructures de reguius,

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 321-322.

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I CONSELLERA DE

RELACIONS INSTITUCIONALS, M ARIA ROSA

ESTARÀS I FERRAGUT

Projectes de llei 

RGE núm. 1305/03, de modificació de la Llei 14/2001, de

29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars

en matèria de serveis socials i seguretat social, DS núm 4 (8 de

juliol), pàg. 90.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 714-715 i 717-719.

Preguntes 

RGE núm. 1548/03, relativa a suport de la Conselleria

d'Agricultura i Pesca a la SAT Prilac, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 106.

RGE núm. 1873/03, relativa a subvencions per danys

meteorològics al cultiu de la patata, DS núm. 7 (30 de

setembre), pàg. 170-171.

RGE núm. 2397/03, relativa a declaracions del "Delegado

del Gobierno", DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 325-326.

RGE núm. 2505/03, relativa a televisió autonòmica, DS

núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 359.

RGE núm. 2541/03, relativa a garantia de pluralitat de la

futura televisió autonòmica, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

360.

RGE núm. 3303/03, relativa a manca de criteri del Consell

Consultiu en l’expedient d’indemnització als promotors del

camp de polo de Campos, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg.

510.

RGE núm. 3298/03, relativa a tractament diferenciat al

municipi de Campos per poder gaudir d’un desenvolupament

econòmic i social adequat, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg.

517.

C O N S E L L E R A  D ’A G R IC U L T U R A  I  P E S C A ,

MARGALIDA MONER I TUGORES

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 888-890 i 892.

Preguntes

RGE núm. 2535/03, relativa a camins rurals, DS núm. 10

(21 d’octubre), pàg. 355.

RGE núm. 3112/03, relativa a pagament de les ajudes

destinades als cultius de fruits secs que es troben pendents, DS

núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503.

RGE núm. 3113/03, relativa a iniciatives en matèria de

formació del sector pesquer, DS núm. 14 (18 de novembre),

pàg. 503-504.

RGE núm. 4386/03, relativa a reserves marines, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 647.

RGE núm. 4384/03, relativa a execució del projecte Life

Natura 2000 Posidònia, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647.
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RGE núm. 4387/03, relativa a ajuts a la flota pesquera

tramitats mitjançant el programa IFOP, DS núm. 17 (9 de

desembre), pàg. 648.

CONSELLER DE COM ERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,

JOSEP JUAN I CARDONA

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 6 (17 de desembre), pàg. 898-901 i 903-904.

InterpelAlacions

RGE núm. 1515/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a futur energètic a les Illes Balears, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 145-147, 150 i 152.

Preguntes

RGE núm. 1875/03, relativa a mesures per fomentar

l'estalvi energètic en l'enllumenat públic, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 137-138.

RGE núm. 2182/03, relativa a convenis amb les oficines de

promoció industrial de Catalunya, Múrcia i València, DS núm.

7 (30 de setembre), pàg. 174.

RGE núm. 2400/03, relativa a potenciació de la formació

del sector comercial, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 351.

RGE núm. 2545/03, relativa a projecte de control industrial,

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

RGE núm. 3285/03, relativa a viatge a Taiwan, DS núm. 14

(18 de novembre), pàg. 507.

RGE núm. 4279/03, relativa a recinte firal al municipi de

Manacor, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 617.

RGE núm. 4277/03, relativa a accés als sistemes de gestió

de qualitat, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 617.

CONSELLER D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ,

LLUÍS ÀNGEL RAMIS D'AYREFLOR I CARDELL

Projectes de llei

RGE núm. 1441/03, pel qual es deroga la Llei 7/2000, de

23 d’abril, de l’import sobre estades a empreses d’allotjament,

destinat a la dotació dels fons per a la millora de l’activitat

turística i la preservació del medi ambient, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 360-362.

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 769-772 i 773-774.

Esmenes a la totalitat

RGE núm. 3342/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3163/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista i 3359/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2003, DS núm. 15 (25 de novembre), pàg.

554-560, 568-572 i 575-578.

RGE núm. 3341/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 3162/03, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista  i 3360/03, del Grup Parlamentari

Socialista, al Projecte de llei RGE núm. 2903/03, de mesures

tributàries i administratives, DS núm. 15 (25 de novembre),

pàg. 591-593 i 596-598.

Preguntes

RGE núm. 2184/03, relativa a recaptació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears en concepte de participació en els

ingressos per IRPF, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 175.

RGE núm. 2543/03, relativa a participació del món

empresarial en els àmbits de la recerca i la innovació, DS núm.

10 (21 d’octubre), pàg. 351 i 352.

RGE núm. 2536/03, relativa a preus dels aliments, DS núm.

10 (21 d’octubre), pàg. 357.

RGE núm. 2864/03, relativa a fundació mediambiental, DS

núm. 12 (4 de novembre), pàg. 445-446.

RGE núm. 2865/03, relativa a reunions o contactes amb

entitats bancàries, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 447 i

448.

RGE núm. 3301/03, relativa a indemnitzacions pagades

amb motiu de la modificació de les DOT, DS núm. 14 (18 de

novembre), pàg. 519.

RGE núm. 4383/03, relativa a compensació de pensions,

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 644 i 645.

CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA, FRANCESC

FIOL I AMENGUAL

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 748-750 i 753-755.

InterpelAlacions

RGE núm. 3117/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a política lingüística, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 621- 622 i 627-627.

Preguntes

RGE núm. 1860/03, relativa a centre d'educació primària a

Sant Josep, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138-139.

RGE núm. 2179/03, relativa a inici del curs escolar a

Mallorca, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171.

RGE núm. 2180/03, relativa a inicia del curs escolar a

Menorca, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171-172.

RGE núm. 2181/03, relativa a inici del curs escolar a

Eivissa i Formentera, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172.

RGE núm. 1889/03, relativa a Consell Escolar de les Illes

Balears, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173.

RGE núm. 2399/03, relativa a situació de l'acord de millora

de l'ensenyament concertat, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg.

318-319.

RGE núm. 2260/03, relativa a mesures d'acolliment

lingüístic i cultural, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 324-325.

RGE núm. 2544/03, relativa a Museu Arqueològic

d’Eivissa, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 352.

RGE núm. 2673/03, relativa a preservació dels anglicismes

tradicionals a Menorca, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 399-

400.

RGE núm. 2675/03, relativa a valoració de les activitats per

commemorar el centenari del filòleg menorquí Francesc de

Borja Moll, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400.

RGE núm. 2855/03, relativa a irregularitat en l’adjudicació

de places, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 448 i 449.

RGE núm. 3116/03, relativa a promoció de la cultura,

tradicions i patrimoni històric de les Illes fora del nostre àmbit

territorial, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 480-481.
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RGE núm. 4280/03, relativa a actuacions al Museu Puget

d’Eivissa, DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 611-612.

RGE núm. 4385/03, relativa a ajuts a centres escolars per a

sortides escolars, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 645- 646.

RGE núm. 4389/03, relativa a obertura del Museu de

Formentera, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646.

C O N S E L L E R  D ' I N T E R I O R ,  J O S É  M A R Í A

RODRÍGUEZ I BARBERÁ

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 806-809 i 812-813.

InterpelAlacions

RGE  núm. 2003/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a policia turística, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

410-411 i 415-416.

RGE núm. 3428/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a serveis jurídics de la comunitat autònoma, DS núm.

17 (9 de desembre), pàg. 661-662 i 666-667.

Preguntes

RGE núm. 1662/03, relativa a projecte de llei de fons de

cooperació municipal, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 104.

RGE núm. 1876/03, relativa a implantació de la policia

turística a Menorca, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 137.

RGE núm. 2383/03, relativa a política de depuració, DS

núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 323-324.

RGE núm. 2547/03, relativa a reserva del 5% dels llocs de

treball per a persones amb discapacitat, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 354.

RGE núm. 2538/03, relativa a llocs de lliure designació, DS

núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 358.

RGE núm. 2676/03, relativa a mesures en matèria

d’emergències per ajudar les corporacions locals, DS núm. 11

(28 d’octubre), pàg. 401.

RGE núm. 2677/03, relativa a pla especial de protecció

civil en relació amb el transport de mercaderies perilloses, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400-401.

RGE núm. 3288/03, relativa a projecte d’evacuació de les

aigües pluvials, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 509.

RGE núm. 4278/03, relativa a pla especial de protecció

civil en relació amb els incendis forestals, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 613.

RGE núm. 4388/03, relativa a execució del pla especial de

protecció civil en relació amb els terratrèmols, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 648.

CONSELLER DE MEDI AM BIENT, JAUME FONT I

BARCELÓ

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 3 (16 de desembre), pàg. 780-785 i 789-791.

Preguntes 

RGE núm. 1670/03, relativa a millora de les infraestructures

de sanejament i depuració a l'illa de Menorca, DS núm. 5 (16

de setembre), pàg. 100.

RGE núm. 1673/03, relativa a pins que realment han caigut

en el temporal de novembre del 2001, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 102 i 103.

RGE núm. 1581/03, relativa a oposicions a l'IBANAT, DS

núm. 5 (16 de setembre), pàg. 107.

RGE núm. 1874/03, relativa a posada en funcionament de

la depuradora de Cala en Porter, DS núm. 6 (23 de setembre),

pàg. 137.

RGE núm. 2183/03, relativa a actuacions a l'EDAR de Sant

Antoni (Eivissa), DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174.

RGE núm. 2174/03, relativa a retirada del projecte de

recuperació dels aiguamolls de Maristany, DS núm. 7 (30 de

setembre), pàg. 175 i 176.

RGE núm. 2166/03, relativa a previsions davant el canvi

climàtic, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 179 i 180.

RGE núm. 2537/03, relativa a planta depuradora del

municipi d’Eivissa, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 356.

RGE núm. 2672/03, relativa a neteja dels aqüífers

contaminats a Santa Gertrudis, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg.

402.

RGE núm. 2674/03, relativa a solucions al traçat de

Manacor, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 398-399.

RGE núm. 3118/03, relativa a cases de Menut i vehicle tot

terreny, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 484 i 485.

RGE núm. 3288/03, relativa a projecte d’evacuació de les

aigües pluvials, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 508.

CONSELLERA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I

TRANSPORTS, MARGARITA ISABEL CABRER I

GONZÁLEZ

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 4 (17 de desembre), pàg. 822-826 i 829-831.

InterpelAlacions

RGE núm. 1516/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enllaç viari Palma-Manacor, DS núm. 6 (23 de

setembre), pàg. 154-156 i 160-161.

RGE núm. 2318/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració de projectes de llei, DS núm. 10 (21

d’octubre), pàg. 377-379, 384-385 i 386.

RGE núm. 2141/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política de transports del Govern

de les Illes Balears, DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 418-420

i 424-425.

RGE núm. 2142/03, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a política d’habitatge del Govern de

les Illes Balears, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 522-524

i 528-529.

Preguntes

RGE núm. 1671/03, relativa a declaració del servei públic

del transport aeri entre les Illes, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 100.

RGE núm. 1660/03, relativa a declaració d'obligacions de

serveis públics dels vols entre les Illes i la Península, DS núm.

5 (16 de setembre), pàg. 101 i 102.

RGE núm. 1656/03, relativa a autopista Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 142.
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RGE núm. 2176/03, relativa a finançament de la declaració

d'obligacions de serveis públics dels vols interinsulars, DS

núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177 i 178.

RGE núm. 2402/03, relativa a rehabilitació i adquisició

d'habitatges per a joves, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319.

RGE núm. 2403/03, relativa a carretera d'accés a l'aeroport

d'Eivissa, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 321.

RGE núm. 2642/03, relativa a sòls urbanitzables

desclassificats amb la incorporació de l’esmena 1949/03, DS

núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 406 i 407.

RGE núm. 2863/03, relativa a informe jurídic del Projecte

de llei de mesures urgents en matèria d’ordenació territorial i

urbanisme, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 449 i 450.

RGE núm. 3107/03, relativa a legalització de la casa de

Michel Cretu, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 482-483.

RGE núm. 3072/03, relativa a reducció de nombre de

vagons, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 483 i 484.

RGE núm. 3302/03, relativa a documents d’acord entre els

promotors del camp de polo de Campos i la comunitat

autònoma de les Illes Balears per garantir que no es produiran

reclamacions en via administrativa o judicial, DS núm. 14 (18

de novembre), pàg. 509.

RGE núm. 3299/03, relativa a reclamacions presentades

amb motiu de la modificació de les Directrius d’Ordenació

Territorial -qüestió incidental-, DS núm. 14 (18 de novembre),

pàg. 513-514 i 515-517.

RGE núm. 3272/03, relativa a horaris de barques entre

Eivissa i Formentera, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 518.

RGE núm. 4284/03, relativa a declaració d’obligacions de

servei públic per als vols interinsulars, DS núm. 16 (2 de

desembre), pàg. 614.

RGE núm. 4390/03, relativa a carretera d'Eivissa-Sant

Antoni, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 650.

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA

ROSA PUIG I OLIVER

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 917-922 i 924-925.

Preguntes

RGE núm. 1668/03, relativa a previsions del Govern en

relació amb l'Hospital Militar, DS núm. 5 (16 de setembre),

pàg. 99.

RGE núm. 1669/03, relativa a regulació de la cooperació

per al desenvolupament, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99.

RGE núm. 2871/03, relativa a mesures per afavorir que les

persones discapacitades puguin gaudir de les nostres platges,

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 444.

RGE núm. 2870/03, relativa a situació del pla d’actuació

contra la violència de gènere, DS núm. 12 (4 de novembre),

pàg. 444-445.

RGE núm. 2866/03, relativa a línies d’ajuts per als viatges

dels esportistes, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 446 i 447.

RGE núm. 3114/03, relativa a actuacions amb motiu de

l’Any Internacional de la Família, DS núm. 13 (11 de

novembre), pàg. 481.

RGE núm. 3115/03, relativa a activitats formatives als

centres de reforma dependents de la Conselleria de Presidència

i Esports, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481-482.

RGE núm. 4276/03, relativa a creació d'una federació de

discapacitats, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 642-643.

RGE núm. 4283/03, relativa a camp de gespa a es

Mercadal, DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 643 i 644.

RGE núm. 4380/03, relativa a Copa Amèrica, DS núm. 17

(9 de desembre), pàg. 651.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA

CASTILLO I FERRER

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 846-851 i 855-858.

Preguntes

RGE núm. 1661/03, relativa a llei de drogues, DS núm. 5

(16 de setembre), pàg. 103 i 104.

RGE núm. 1872/03, relativa a posada en funcionament de

l'Hospital de Menorca, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136.

RGE núm. 1862/03, relativa a augment de la mortalitat, DS

núm. 6 (23 de setembre), pàg. 139-140.

RGE núm. 2177/03, relativa a responsable sociosanitari de

salut mental, DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 178-179.

RGE núm. 2398/03, relativa a despesa farmacèutica, DS

núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319-320.

RGE núm. 3111/03, relativa a construcció de nous centres

de salut a Manacor, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479-

480.

RGE núm. 4281/03, relativa a ampliació del centre de salut

del Canal Salat de Ciutadella, DS núm. 16 (2 de desembre),

pàg. 612.

RGE núm. 4282/03, relativa a centre de salut, DS núm. 16

(2 de desembre), pàg. 617 i 618.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, GUILLEM

DE OLIVES I OLIVARES

Projectes de llei

RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 5 (17 de desembre), pàg. 869-871 i 875-876.

Preguntes

RGE núm. 1672/03, relativa a foment de l'accés dels

treballadors al mercat de treball europeu, DS núm. 5 (16 de

setembre), pàg. 102.

RGE núm. 2678/03, relativa a programa Eures, DS núm. 11

(28 d’octubre), pàg. 402 i 403.

RGE núm. 2872/03, relativa a ampliació dels pactes locals

d’ocupació, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 478-479.

RGE núm. 2873/03, relativa a servei públic d’ocupació

eficaç i millora del percentatge de colAlocacions gestionades pel

SOIB, DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479.

RGE núm. 3286/03, relativa a xarxa pública d’orientació,

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 610 i 611.

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I

RIUTORT

Projectes de llei
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RGE núm. 2902/03, de pressuposts generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, DS núm.

18/fascicle 2 (16 de desembre), pàg. 730-733 i 735-736.

InterpelAlacions

RGE núm. 2306/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a finançament dels projectes de millora de les zones

turístiques, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 452-453 i 456-

457.

RGE núm. 3240/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a baixada de preus de l'oferta turística, DS núm. 17 (9

de desembre), pàg. 653-654 i 658 i 659.

Preguntes 

RGE núm. 1663/03, relativa a clausura definitiva de l'hotel

Bahía Park, DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 105 i 106.

RGE núm. 1871/03, relativa a quantitats de despesa en

accions de comunicació i publicitat dels projectes vinculats a

l'ecotaxa, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 134.

RGE núm. 1861/03, relativa a nomenament del responsable

dels temes de l'ecotaxa, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 135-

136.

RGE núm. 1865/03, relativa a Consell Assessor de Turisme,

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 141.

RGE núm. 1863/03, relativa a llicències i autoritzacions de

l'Hotel Bahía Park, DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 143.

RGE núm. 2175/03, relativa a clausura definitiva, DS núm.

7 (30 de setembre), pàg. 176  i 177.

RGE núm. 2401/03, relativa a oferta formativa del sector

turístic a les illes d'Eivissa i Formentera, DS núm. 9 (14

d'octubre), pàg. 320.

RGE núm. 2382/03, relativa a funcions del Sr. Cándido

Valladolid, DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 322-323.

RGE núm. 2548/03, relativa a millora de la imatge de les

nostres illes al mercat britànic, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

354.

RGE núm. 2679/03, relativa a acord de colAlaboració

estadística i intercanvi d’informació turística, DS núm. 11 (28

d’octubre), pàg. 404 i 405.

RGE núm. 2680/03, relativa a programes d’implantació de

sistemes de comercialització per marques, DS núm. 11 (28

d’octubre), pàg. 405-406.

RGE núm. 2681/03, relativa a arbres d’interès paisatgístic,

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 403-404.

RGE núm. 2868/03, relativa a celebració del congrés de

l’ABTA a les Illes Balears, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

442-443.

RGE núm. 2869/03, relativa a recuperació del programa

“Un hivern a Mallorca”, DS núm. 12 (4 de novembre), pàg.

443.

RGE núm. 3109/03, relativa a plans d’excelAlència, DS

núm. 14 (18 de novembre), pàg. 504-505.

RGE núm. 3108/03, relativa a estratègia de baixada de

preus, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 505-506.

RGE núm. 3110/03, relativa a generalització del tot inclòs,

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 506-507.

RGE núm. 3267/03, relativa a Costa Nord, DS núm. 14 (18

de novembre), pàg. 510-511.

RGE núm. 3299/03, relativa a reclamacions presentades

amb motiu de la modificació de les Directrius d’Ordenació

Territorial, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 512.

RGE núm. 3287/03, relativa a estratègia de baixada de

preus, DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519 i 520.

RGE núm. 4262/03, relativa a promoció de les Illes Balears,

DS núm. 16 (2 de desembre), pàg. 615.

RGE núm. 4285/03, relativa a Costa Nord, DS núm. 16 (2

de desembre), pàg. 616.

RGE núm. 4382/03, relativa a pla d'excelAlència a Eivissa,

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 649.

TEMÀTIC

-A-

ABTA

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 442-443.

Acolliment lingüístic

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 324-325.

Activitat turística

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 360-376.

Activitats formatives

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481-482.

Aeroports

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320-321.

Aiguamolls

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 175-176.

Aigües pluvials

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 507-508.

Ajudes agroambientals

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 495-499.

Aliments

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 356-357.

Anglicismes

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 399-400.

Any Internacional de la Família

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481.

Aqüífers

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401-402.

Arbres

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 403-404.

Atenció preferent

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 425-431.
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Autopistes

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 141-142.

Autopista Eivissa-Sant Antoni

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 141-142.

Autovies

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 161-167.

Autovia Inca-Manacor

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 161-167.

-B-

Barques

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517-518.

-C-

Cala en Porter

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136-137.

Camins rurals

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355.

Camp de polo

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 508-510.

Campos

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 508-510, 517.

Canal Salat

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 612.

Cándido Valladolid

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 323-223.

Canvi climàtic

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 179-180.

Carretera Eivissa-Sant Antoni

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 650.

Carreteres

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 469-474.

Català

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 633-639.

Catalunya

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173-174.

Centres escolars

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 431-438.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 645-646.

Centres de reforma

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 481-482.

Centres de salut

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479-480.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 612 i 617-618.

Ciutadella

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 612.

Clausura

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 176-177.

Comercialització

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 405.

Conselleria d'Agricultura i Pesca

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 106-107.

Consell Assessor de Turisme

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 140-141.

Consell Escolar de les Illes Balears

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 172-173.

Consell Social de la UIB

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 126-128.

Consells insulars

DS núm. 4 (8 de juliol), pàg. 90-93.

Control industrial

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

Cooperació

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99-100.

Copa Amèrica

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 651.

Corporacions locals

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401.

Costa i Llobera, Miquel

DS núm. 18/fascicle 7 (18 de desembre), pàg. 936.

Costa Nord

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 510-511.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 615-616.

Cultiu de la patata

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 170-171.

Cultiu de secà

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 495-499.

Cultura

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 480-481.

Curs escolar

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 171-172.

-D-

Declaració Universal dels Drets Humans

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 678.

Delegat del Govern

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 325-326.
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Desdoblament

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 469-474.

Depuració

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100.

Depuradores

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136-137.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355-356.

Despesa farmacèutica

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319-320.

Directrius d’Ordenació Territorial (DOT)

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 511-512, 518-519.

Discapacitat

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353-354.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 639.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 642-643.

-E-

Ecotaxa

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 113-126.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 134-136.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 360-376.

Edar

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174.

Educació primària

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138-139.

Eivissa

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 355-356.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517-518.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648-649.

Emergències

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401.

Energies renovables

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 386-392.

Enllaç viari Palma-Manacor

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 152-161.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 330-337.

Enllumenat públic

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 137-138.

Ensenyament concertat

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 318-319.

Entitats bancàries

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 447-448.

Esportistes

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 446-447.

Estalvi energètic

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 137-138.

Estatut

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 337-344.

Eures

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 402-403.

Euskadi

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 667-678.

-F-

Flota pesquera

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647-648.

Fons de cooperació municipal

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 104-105.

Formentera

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320 i 320-321.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 517-518.

Francesc de Borja Moll

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400.

Fruits secs

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503.

Fundació mediambiental

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 445-446.

Futur energètic

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 143-152.

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 326-330.

-G-

Gestió de qualitat

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 617.

-H-

Habitatges

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 319.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 520-529.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 628- 633.

Hivern a Mallorca, un

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 443.

Hospital de Menorca

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 136.

Hospital Militar

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 99.

Hotel Bahía Park

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 105-106.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 142-143.
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-I-

IBANAT

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 107-108.

IFOP

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647-648.

Incendis forestals

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 613.

Incompatibilitats

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 678.

Indemnitzacions

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 518-519.

Informació turística

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 404-405.

Innovació

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 351-352.

Inundacions

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 353.

Illetes

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

IRPF

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174-175.

-L-

Life Natura 2000 Posidònia

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 647.

Llei de drogues

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 103-104.

Lliure designació

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 357-358.

-M-

Maria de la Salut

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 108-113.

Maristany

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 175-176.

Manacor

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 479-480.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 616-617.

Marques

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 405.

Medi ambient

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 113-126.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 360-376.

Menorca

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100.

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138.

Menut

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 484-485.

Mercadal, es

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 643-644.

Mercaderies perilloses

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 400-401.

Mercat britànic

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 354.

Mercat de treball europeu

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102.

Mesures tributàries i administratives

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 584-605.

DS núm. 18/fascicle 1 (16 de desembre), pàg. 682-703.

Michel Cretu

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 482-483.

Moció de censura

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 108-113.

Món empresarial

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 351-352.

Mortalitat

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 139-140.

Múrcia

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173-174.

Museu Arqueològic d’Eivissa

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 352.

Museu de Formentera

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646.

Museu Puget

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 611-612.

-O-

Oferta hotelera

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 652-659.

Oposicions

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 107-108.

Ordenació territorial

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 192-202.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 449-457.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 533-549.

-P-
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Pactes locals d’ocupació

DS núm. 13 (11 de novembre, pàg. 478-479.

Palma

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

Patrimoni històric

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 480-481.

Pensions

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 644-645.

Perlas Majórica

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 463-468.

Persones discapacitades

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 443-444.

Pins

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102-103.

Pla Ibarretxe

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 667-678.

Plans d’excelAlència

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 504-505.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648-649.

Platges

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 443-444.

PM -602

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 469-474.

Policia turística

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138.

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 407-416.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 491-495.

Política de depuració

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 323-324.

Política lingüística

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 618-627.

Pollença

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

Pressuposts generals

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 554-560.

DS núm. 18/fascicles 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (16, 17 i 18 de

desembre), pàg. 703-937.

Preus

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 356-357.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 505-506.

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 652-659.

Projectes de llei

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 376-386.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 457-463.

Promoció industrial

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173-174.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 614-615.

Protecció civil

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 613.

-R-

Recerca

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 351-352.

Recinte firal

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 616-617.

Reforma de l'Estatut

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 337-344.

Reguius

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 321-322.

Reserves marines

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 646-647.

-S-

Salut mental

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 178-179.

Sanejament

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100.

Sant Antoni

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 174.

Sant Josep

DS núm. 6 (23 de setembre), pàg. 138-139.

Santa Gertrudis

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 401-402.

SAT Prilac

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 106-107.

Sector agrari i ramader

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 188-192.

Sector comercial

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 350-351.

Sector pesquer

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 503-504.

Sector ramader

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 495-499.

Sector turístic

DS núm. 9 (14 d'octubre), pàg. 320.

Seguretat social

DS núm. 4 (8 de juliol), pàg. 90-93.
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Serveis jurídics

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 659-667.

Serveis públics

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 101-102.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177-178 i 180-188.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 613-614.

Serveis socials

DS núm. 4 (8 de juliol), pàg. 90-93.

SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears)

DS núm. 13 (11 de novembre, pàg 479.

Sòls urbanitzables

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 406-407.

Sortides escolars

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 645-646.

-T-

Taiwan

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 507.

Televisió autonòmica

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 358-360.

Temporal

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102-103.

Terratrèmols

DS núm. 17 (9 de desembre), pàg. 648.

Torrent de Manacor

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 398-399.

Thomas Cook

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 519-520.

Tot inclòs

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 506-507.

Tradicions

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 480-481.

Trànsfuga

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 108-113.

Transports

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 416-425.

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 485-490.

Transport aeri

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 100-101.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 180-188.

Treballadors

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 102.

-U-

Universitat de les Illes Balears

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 126-128.

Urbanisme

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 192-202.

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 449-457.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 533-549.

-V-

València

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 173-174.

Vagons

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 482-483.

Vehicle tot terreny

DS núm. 13 (11 de novembre), pàg. 484-485.

Viatges

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 446-447.

Violència de gènere

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 444-445.

DS núm. 15 (25 de novembre), pàg. 605.

Vols

DS núm. 5 (16 de setembre), pàg. 101-102.

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177-178.

Vols interinsulars

DS núm. 7 (30 de setembre), pàg. 177-178.

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 613-614.

-X-

Xarxa pública d’orientació

DS núm 16 (2 de desembre), pàg. 610-611.

-Z-

Zones educatives

DS núm. 11 (28 d’octubre), pàg. 425-431.

Zones turístiques

DS núm. 12 (4 de novembre), pàg. 450-457.

DS núm. 14 (18 de novembre), pàg. 529-533.
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