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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4772/19, relativa a desplegament de la transició
energètica amb les energies renovables a Menorca.
DS núm. 4, pàg. 64.

RGE núm. 4775/19, relativa a control dels descarts de
tonyina vermella (thunnus thynuus).
DS núm. 6, pàg. 112.

RGE núm. 4776/19, relativa a l’aigua depurada de la bassa
de rec de Sa Rota a Santa Eulària des Riu i de la bassa de
rec de Formentera.
DS núm. 8, pàg. 134.

RGE núm. 5078/19, relativa a impuls a la indústria de les
Illes Balears.
DS núm. 4, pàg. 69.

RGE núm. 6866/19, relativa a Pla estratègic per al sector
ramader de les Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 137.

RGE núm. 7340/19, relativa a reobertura de l’expedient del
Govern de les Illes Balears a Red Eléctrica d’Espanya SA,
pel tall de subministrament elèctric patit a Menorca
l’octubre del 2018.
DS núm. 7, pàg. 120.

RGE núm. 7391/19, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial.
DS núm. 7, pàg. 127.

SOL·LICITUD DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 6867/19, del president de Red Eléctrica
d’Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, per explicar les
actuacions dutes a terme per tal de garantir el
subministrament elèctric de Menorca després de la
interrupció patida l’octubre de 2018 i informi sobre la
instal·lació del nou enllaç submarí.
DS núm. 6, pàg. 112.
DS núm. 7, pàg. 120.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 3, pàg. 36.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal
d’informar sobre la situació energètica de l’illa de
Menorca.
DS núm. 5, pàg. 78.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
136-137.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 142.

Compareixences
RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 60.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 65-66.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
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Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
125-126.

Compareixences
RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 105.

CAMPS I PONS, JOSÉ LUIS (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 64-65 i 68-69.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 67-68.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 72-73.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 68.

RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 115.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 73.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
125.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 130.

Compareixences
RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 100.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
134-135 i 137.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 66-67.

RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 113.

RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
135.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg.  70-71 i 74.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 138-139.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
121-122.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 128-129.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 16.

RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 44.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 86.
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MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 112-113 i 115-116.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 115.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 130-131.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 31.

MAS I TUGORES, JOAN JOSEP (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 67.

RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 114.

RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
136.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 71.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 140-141.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
123.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 129.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar

sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 25.

RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 49.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 90.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 114.

RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
136.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 142.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
124-125.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 127-128.

Compareixences
RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 95.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4772/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desplegament de la transició energètica amb les energies
renovables a Menorca, DS núm. 4, pàg. 67.

RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
135-136.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 72.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 139-140
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RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
122-123.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 129.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 18.

RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 46.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 86.

PÉREZ-RIBAS I GUERRERO,  MARC (Grup
Parlamentari Ciudadanos) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 114.

PONS I FULLANA, MARIA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 137-138 i 142-143.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
120-121 i 126-127.

Compareixences
RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 40.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 82.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Compareixences
RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca

i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 57.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4775/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a control dels descarts de tonyina vermella (thunnus thynuus),
DS núm. 6, pàg. 114.

RGE núm. 4776/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l’aigua depurada de la bassa de rec de Sa Rota a Santa Eulària
des Riu i de la bassa de rec de Formentera, DS núm. 8, pàg.
136.

RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 72.

RGE núm. 6866/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears, DS
núm. 8, pàg. 141.

RGE núm. 7340/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reobertura de l’expedient del Govern de les Illes Balears a
Red Eléctrica d’Espanya SA, pel tall de subministrament
elèctric patit a Menorca l’octubre del 2018, DS núm. 7, pàg.
123.

RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 129-130.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 29.

RGE núm. 3074/19, de la consellera d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 54.

RGE núm. 4236/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre la situació energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5,
pàg. 92.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 71-72.
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RGE núm. 7391/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions
d’incobrament de nòmines per part dels treballadors
d’empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva
declaració judicial, DS núm. 7, pàg. 128.

Compareixences
RGE núm. 3065/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 10.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 5078/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
indústria de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 69-70 i 73-74.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ, MARÍA ASUNCIÓN JACOBA PÍA DE
LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

Compareixences
RGE núm. 3074/19, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 36.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA, JUAN PEDRO YLLANES I SUÁREZ

Compareixences
RGE núm. 3065/19, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern de les Illes Balears, DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 4236/19, per tal d’informar sobre la situació
energètica de l’illa de Menorca, DS núm. 5, pàg. 78.

TEMÀTIC 

- A- 

Aigua depurada
DS núm. 8, pàg. 134.

- E -

Energies renovables
DS núm. 4, pàg. 64.

- F -

Formentera, aigua depurada
DS núm. 8, pàg. 134.

- I -

Indústria
DS núm. 4, pàg. 69.

- M -

Menorca
situació energètica
DS núm. 5, pàg. 78.
tall de subministrament elèctric
DS núm. 7, pàg. 120.

- N -

Nòmines, incobrament
DS núm. 7, pàg. 127.

- P -

Pla estratègic per al sector ramader de les Illes Balears
DS núm. 8, pàg. 137.

- R -

Red Elèctrica d’Espanya
DS núm. 7, pàg. 120.

- S - 

Santa Eulària des Riu, aigua depurada
DS núm. 8, pàg. 134.

- T -

Tonyina vermella
DS núm. 6, pàg. 112.

Transició energètica
DS núm. 4, pàg. 64.
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