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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de
maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls
de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-
19.
DS núm. 26, pàg. 416.

PREGUNTES

RGE núm. 8349/19, relativa a projectes de reconversió
anunciats en les instal·lacions de Cemex a Lloseta.
DS núm. 10, pàg. 158.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8273/19, relativa a un observatori de comerç
amb participació del sector comercial.
DS núm. 9, pàg. 148.

RGE núm. 9232/19, relativa a impuls de la consolidació de
l’autoocupació i l’emprenedoria.
DS núm. 9, pàg. 151.

RGE núm. 373/20, relativa a impedir una nova gran
superfície comercial a Ses Fontanelles.
DS núm. 12, pàg. 200.

RGE núm. 1340/20, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries.
DS núm. 12, pàg. 208.

RGE núm. 1815/20, relativa a cambres agràries.
DS núm. 31, pàg. 510.

RGE núm. 1985/20, relativa a mesures de suport al
producte local de proximitat de Balears.
DS núm. 13, pàg. 214.

RGE núm. 1986/20, relativa a recuperar el consens entorn
de la Llei agrària de les Illes Balears. 
DS núm. 13, pàg. 218.

RGE núm. 2063/20, relativa a mesures transitòries per
reduir l’impacte de l’increment dels costs de transport
marítim a Balears.
DS núm. 18, pàg. 322.

RGE núm. 2730/20, relativa a suport als pagesos de les Illes
Balears.
DS núm. 32, pàg. 522.

RGE núm. 3255/20, relativa a transició energètica.
DS núm. 18, pàg. 328.

RGE núm. 3282/20, relativa a garantir la continuïtat dels
serveis de l’escorxador de Palma.
DS núm. 20, pàg. 350.

RGE núm. 3412/20, relativa al conveni amb els consells
insulars en matèria d’ordenació pesquera.
DS núm. 22, pàg. 382.

RGE núm. 3738/20, relativa a vigilància amb circuit tancat
de televisió als escorxadors de Balears.
DS núm. 21, pàg. 360.

RGE núm. 4181/20, relativa a reconeixement i visibilització
de la dona dins de l’entorn rural a les Illes Balears.
DS núm. 22, pàg. 386.

RGE núm. 4202/20, relativa a impuls d’un gran pacte per
a la lluita contra l’increment de la ludopatia.
DS núm. 23, pàg. 394.

RGE núm. 5086/20, relativa a pacte per a la promoció del
producte local de les Illes Balears.
DS núm. 27, pàg. 458.

RGE núm. 5308/20, relativa a la millora de les mesures
econòmiques dictades a
conseqüència de la COVI-19.
DS núm. 14, pàg. 227.

RGE núm. 5546/20, relativa al sector primari davant la
crisi de la COVID-19.
DS núm. 14, pàg. 239.

RGE núm. 5621/20, relativa a les mesures d’impuls per al
sector primari de les Illes Balears davant la disminució de
la demanda provocada per la crisi sanitària de la COVID-
19.
DS núm. 16, pàg. 284.

RGE núm. 6133/20, relativa a l’adopció de mesures per al
sector de pesca amb motiu de la crisi de la COVID-19.
DS núm. 16, pàg. 295.

RGE núm. 6969/20, relativa a suport a la pagesia davant la
crisi de la COVID-19.
DS núm. 17, pàg. 306.

RGE núm. 7724/20, relativa a la creació d’un pla de
contingència i socors del petit comerç i de proximitat i
constitució d’una mesa de negociació i mediació.
DS núm. 17, pàg. 313.

RGE núm. 8397/20, relativa a pagament i convocatòria de
les ajudes per a inversions agrícoles.
DS núm. 19, pàg. 338.

RGE núm. 8450/20, relativa a la reobertura de les
subvencions per a inversions en explotacions agràries 2018-
2020 per donar liquiditat a la pagesia durant la crisi per la
COVID-19.
DS núm. 19, pàg. 338.
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RGE núm. 8676/20, relativa a repartiment dels fons per als
programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural.
DS núm. 20, pàg. 350.

RGE núm. 8958/20, relativa a inici de l’activitat de les
empreses d’oci nocturn.
DS núm. 21, pàg. 370.

RGE núm. 8996/20, relativa a millorar el reclutament de
tripulants i afrontar el relleu generacional del sector
pesquer.
DS núm. 23, pàg. 396.

RGE núm. 9148/20, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire.
DS núm. 25, pàg. 410.

RGE núm. 9818/20, relativa al segon enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca.
DS núm. 24, pàg. 404.

RGE núm. 14008/20, relativa a pèrdues a explotacions
agràries de Mallorca pel temporal del 29 d’agost.
DS núm. 27, pàg. 462.

RGE núm. 14177/20, relativa a sector del comerç, mesures
per al manteniment i foment de la seva activitat, temporada
baixa 2020-2021.
DS núm. 28, pàg. 475.

RGE núm. 14740/20, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat.
DS núm. 29, pàg. 486.

RGE núm. 14741/20, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa
MOVES II de mobilitat sostenible.
DS núm. 29, pàg. 491. 

RGE núm. 14828/20, relativa a desenvolupar de manera
urgent un pla de gestió (GSA) dels recursos pesquers de les
Illes Balears. 
DS núm. 30, pàg. 498.

RGE núm. 14913/20, relativa a escorxador insular per a
Menorca.
DS núm. 30, pàg. 502.

RGE núm. 15153/20, relativa a suports al comerç de
proximitat i impuls de la demanda interna.
DS núm. 32, pàg. 528.

RGE núm. 15501/20, relativa a gestió de la pesca marítima
de litoral i delimitació d’aigües a les Illes Balears. 
DS núm. 31, pàg. 514.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació. 
DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader
de les Illes Balears.
DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica i
Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada
per la propagació de la COVID-19. 
DS núm. 14, pàg. 226. 

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020.
DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret
Llei 8/2020.
DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la
tramitació del Decret Llei 8/2020.
DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020.
DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9614/20, del president del sindicat metge
SIMEBAL davant la tramitació del Decret Llei 8/2020.
DS núm. 28, pàg. 472.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació.
DS núm. 10, pàg. 158.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader
de les Illes Balears.
DS núm. 11, pàg. 184.
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RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar
sobre la situació del comerç, la indústria i la innovació de
Balears provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 15, pàg. 250.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BENALAL I BENDRIHEM, MAXO (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 149.

RGE núm. 9232/19, del Grup Parlamentari Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 153.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 406.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

BENLLOCH I BOTTINI, HELENA (Grup parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 150.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 209.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 510-511.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 216-217.

RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les Illes
Balears, DS núm. 13, pàg. 220-221.

RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 526-
527.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 360-361
i 365.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 386-387, 390 i 391.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 459.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 244-245.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 289-290.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 311.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 343-344.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 343-344.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 354-355.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 410-411.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 466-467.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 476-477.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 487.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 227.

Compareixences
RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,

Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 187 i 194.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 325-326
i 327.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 493-494.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
503.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 370-372 i 376-377.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 423 i 433.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 387-388 i 391.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 411-412.

Compareixences
RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,

Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 190-191 i 196.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 421-422 i 431-432.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 396
i 400.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 399.

COSTA I COSTA, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 426-427 i 434-435.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 325.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 332-333.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 364.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 458 i 462.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 234.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 244.
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RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 289.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 299.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 310-311.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 317.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 342.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 342.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 354.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 374-375.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 413.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 466.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 489.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 493. 

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 501.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
506.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 227.

Compareixences
RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 274.

GARRIDO I RODRÍGUEZ, MERCEDES (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 422-423 i 432.

Proposicions no de llei
RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 201-202 i 206.

LÓPEZ I SORIA, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 424-426 i 433-434.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 148-149 i
151.

RGE núm. 9232/19, del Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 152 i 154.

RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 201 i 207.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 208-
209.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 511.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 214-215.

RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les Illes
Balears, DS núm. 13, pàg. 218-219.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 323 i
327.

RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 523.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 330-331.
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RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 383-384.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 360 i
364-365.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 387 i 390.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 458-459.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 229-
230.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 241-242.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 285-287.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 297-298.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 307-308.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 314-315.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 339-340.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 339-340.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 351.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 372-373.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 411.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 404-405.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 463-464.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i

foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 477-478.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 486-487.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 492.

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 529. 

RGE núm. 15501/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
pesca marítima de litoral i delimitació d’aigües a les Illes
Balears, DS núm. 31, pàg. 514-515 i 517.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 226.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 169-
170.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 188-189 i 195.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 261-263.
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MARÍ I RENNESSON, VIRGINIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,

relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 330.
RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 382-383 i 385-386.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 296-297.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 396-397,
400 i 401.

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 498-499 i 501-502.

RGE núm. 15501/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
pesca marítima de litoral i delimitació d’aigües a les Illes
Balears, DS núm. 31, pàg. 516-517.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9232/19, del Grup Parlamentari Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 151-152 i 154.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 333-334.

RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 385.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 228-
229.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 299-300.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 315-316.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 375-376.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 399-400.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 405-406.

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 501.

RGE núm. 15501/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
pesca marítima de litoral i delimitació d’aigües a les Illes
Balears, DS núm. 31, pàg. 515.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi

d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 474.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 474.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 474.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 474.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 176-
177.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 276-278.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 149-150.

RGE núm. 9232/19, del Grupd Parlamentarid Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 152 i 154.

RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 202.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 209-
2010.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 510 i 513-514.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 215-216.

RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les Illes
Balears, DS núm. 13, pàg. 220.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 324.
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RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 524-
525.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 331-332.

RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 384.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 363.

RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 395.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 230-
231.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 242-243.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 287-288.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 298.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 306-307 i 311-312.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 316.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 341-342.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 341-342.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 352-353.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 373-374.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 398.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 406.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 459.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 465.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 477.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 488.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 493. 

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 500.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
504-505.

RGE núm. 15501/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
pesca marítima de litoral i delimitació d’aigües a les Illes
Balears, DS núm. 31, pàg. 515.

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 529-530.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 227.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 174.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 268-269.
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MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 417-419 i 428-429.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 148 i 151.

RGE núm. 9232/19, del Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 154.

RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 200-201 i 205-
206.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 208 i
211.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 513.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 216.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 325.

RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 525-
526.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 332.

RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 385.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 363-
364.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 390.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 461-462.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 227-
228 i 235.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 243-244.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 288-289.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 310.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 339 i 345.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 339 i 345.

RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 394
i 396.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 399.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 406-407.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 410 i 413.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 465-466.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 480-477.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 486 i 489-490.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 491 i 494-495. 

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 500-501.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
505-506.

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 530.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
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línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 148.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 226.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 474.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 474.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 474.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 474.

Compareixences
RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,

Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 192-193.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 253-255 i 278-279.

MÉNDEZ I BAIGES, JESÚS (Grup Parlamentari
Ciudadanos)

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 416-417 i 427-428.

Proposicions no de llei
RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 203-204.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 210-
211.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 512.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 215.

RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les Illes
Balears, DS núm. 13, pàg. 219-220 i 222.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 323.

RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 523-
524.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 328 i 334.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 361-
362.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 388-389.

RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 394-
395 i 395.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 460-461.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 232-
233.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 245-246.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 287 i 290-291.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 295-296
i 300-301.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 308-309.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 313-314 i 317-318.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 340-341.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 340-341.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 351-352.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 373.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 397-398.
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RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 412-413..

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 464.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 475-476 i 481.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 489.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, pàg. 492-493.

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 500.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
504.

RGE núm. 15501/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a gestió de la
pesca marítima de litoral i delimitació d’aigües a les Illes
Balears, DS núm. 31, pàg. 515-516.

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 531-532.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 226.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 171-
173 i 179.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 189-190 i 195-196.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 265-266 i 279.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 210.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 511-512.

RGE núm. 1985/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de suport al producte local de proximitat de Balears,
DS núm. 13, pàg. 214 i 217-218.

RGE núm. 1986/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a recuperar el consens entorn de la Llei agrària de les Illes
Balears, DS núm. 13, pàg. 218, 221-222 i 222.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 322,
326 i 327-328.

RGE núm. 2730/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als pagesos de les Illes Balears, DS núm. 32, pàg. 522
i 527.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 460.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 240-241.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 285.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 307.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 338-339 i 344-345.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 338-339 i 344-345.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 350, 355 i 356.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 404 i 407.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 463 i 467.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
502-503 i 506-507.

Compareixences
RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,

Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 187-188 i 195.
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PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 161-
163 i 178.

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

Elaboració de dictàmens
RGE núm. 8711/20, relatiu al Decret Llei 8/2020, de 13 de

maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de
l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, DS
núm. 26, pàg. 419-421 i 429-430.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 150.

RGE núm. 9232/19, del Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 153-154.

RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 204-205.

RGE núm. 1340/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a ajuts per bonificar els costs
elèctrics de les explotacions agràries, DS núm. 12, pàg. 211.

RGE núm. 1815/20, dels grup parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a cambres
agràries, DS núm. 31, pàg. 512-513.

RGE núm. 2063/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures transitòries per reduir l’impacte de l’increment dels
costs de transport marítim a Balears, DS núm. 18, pàg. 324.

RGE núm. 3255/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a transició energètica, DS núm. 18, pàg. 332.

RGE núm. 3412/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al conveni amb els consells insulars en matèria d’ordenació
pesquera, DS núm. 22, pàg. 384.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 363.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 389-390.

RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 395-
396.

RGE núm. 5086/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
pacte per a la promoció del producte local de les Illes Balears
DS núm. 27, pàg. 461.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques

dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 233-
234.

RGE núm. 5546/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa al sector primari davant la crisi de la COVID-19, DS
núm. 14, pàg. 243.

RGE núm. 5621/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a les mesures d’impuls per al sector primari
de les Illes Balears davant la disminució de la demanda
provocada per la crisi sanitària de la COVID-19, DS núm. 16,
pàg. 284-285 i 291-292.

RGE núm. 6133/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per al sector de pesca amb
motiu de la crisi de la COVID-19, DS núm. 16, pàg. 299.

RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la
COVID-19, DS núm. 17, pàg. 309-310.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 316.

RGE núm. 8397/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions
agrícoles, DS núm. 19, pàg. 342.

RGE núm. 8450/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reobertura de les subvencions
per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar
liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19, DS núm.
19, pàg. 342.

RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 353.

RGE núm. 8958/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de l’activitat de les empreses d’oci nocturn, DS núm. 21,
pàg. 374.

RGE núm. 8996/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millorar el reclutament de tripulants i afrontar el relleu
generacional del sector pesquer, DS núm. 23, pàg. 399.

RGE núm. 9818/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa
al segon enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca, DS núm.
24, pàg. 406.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 413.

RGE núm. 14008/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pèrdues a explotacions agràries de Mallorca pel
temporal del 29 d’agost, DS núm. 27, pàg. 465.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 479-480.

RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 500.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
505.

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 532-533.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-026.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-026.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-009.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-012.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-031.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-018.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-018.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-022.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-021.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-022.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-023.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-027.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-014.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-014.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-014.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-014.pdf#page=15
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-016.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-017.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-017.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-019.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-019.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-019.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-020.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-021.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-023.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-024.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-024.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-025.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-027.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-028.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-028.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-030.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-030.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-032.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/EC-10-032.pdf#page=8


14 ECONOMIA / Índex any 2020

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 227.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 473-474.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 473-474.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 473-474.

RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 473 i 473-474.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 175 i
179.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 11, pàg. 191-192 i 196-197.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 271-272 i 280.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8273/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a un observatori de comerç amb
participació del sector comercial, DS núm. 9, pàg. 149.

RGE núm. 9232/19, del Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
consolidació de l’autoocupació i l’emprenedoria, DS núm. 9,
pàg. 152-153.

RGE núm. 373/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impedir una nova gran superfície
comercial a Ses Fontanelles, DS núm. 12, pàg. 203 i 206-207.

RGE núm. 3738/20, dels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos i Socialista, relativa a vigilància amb circuit tancat de
televisió als escorxadors de Balears, DS núm. 21, pàg. 362.

RGE núm. 4181/20, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement
i visibilització de la dona dins de l’entorn rural a les Illes
Balears, DS núm. 22, pàg. 388.

RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 394.

RGE núm. 5308/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a la millora de les mesures econòmiques
dictades a conseqüència de la COVI-19, DS núm. 14, pàg. 231-
232.

RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la creació d’un pla de contingència i socors del petit
comerç i de proximitat i constitució d’una mesa de negociació
i mediació, DS núm. 17, pàg. 316.

RGE núm. 9148/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a la reactivació de l’activitat
firaire, DS núm. 25, pàg. 412.

RGE núm. 14177/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a sector del comerç, mesures per al manteniment i
foment de la seva activitat, temporada baixa 2020-2021, DS
núm. 28, pàg. 478-479.

RGE núm. 14740/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a compromís absolut amb el
comerç de proximitat, DS núm. 29, pàg. 488.

RGE núm. 14741/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a l’adhesió immediata de la
comunitat autònoma de les Illes Balears al programa MOVES
II de mobilitat sostenible, DS núm. 29, page 491-492. 

RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 531.

Compareixences
RGE núm. 10411/19, del vicepresident i conseller de

Transició Energètica i Sectors Productius, per explicar el
Decret 42/2019 i la seva implantació, DS núm. 10, pàg. 167-
168 i 169.

RGE núm. 6251/20, del vicepresident i conseller de
Transició Energètica i Sectors Productius, per informar sobre
la situació del comerç, la indústria i la innovació de Balears
provocada per la propagació de la COVID-19, DS núm. 15,
pàg. 257-259.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 10411/19, del conseller de Transició Energètica

i Sectors Productius, per explicar el Decret 42/2019 i la seva
àrea de implantació, DS núm. 9, pàg. 146.

RGE núm. 11470/19, del director general d’Agricultura,
Ramaderia i Desenvolupament Rural, per tal d’explicar les
línies estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de
les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 147.

RGE núm. 6251/20, del conseller de Transició Energètica
i Sectors Productius, per tal d’informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 14, pàg. 226.

RGE núm. 9561/20, d’un representant del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears davant la tramitació del
Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9564/20, d’un representant de la Comissió de
Construcció de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

RGE núm. 9567/20, d’un representant de la Confederació
de la Petita i Mitjana Empresa de Balears davant la tramitació
del Decret Llei 8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.
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RGE núm. 9568/20, d’un representant de la Comissió de
Turisme de la CAEB davant la tramitació del Decret Llei
8/2020, DS núm. 28, pàg. 472.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15153/20, dels grups parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suports al
comerç de proximitat i impuls de la demanda interna, DS núm.
32, pàg. 528-529 i 533-534.

SANTIAGO I CAMACHO, GLORIA PILAR (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 14828/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupar de manera urgent un pla de gestió
(GSA) dels recursos pesquers de les Illes Balears, DS núm. 30,
pàg. 499.

RGE núm. 14913/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a escorxador insular per a Menorca, DS núm. 30, pàg.
503-504.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8676/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders
i de desenvolupament rural, DS núm. 20, pàg. 353.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4202/20, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a impuls d’un gran pacte per a la
lluita contra l’increment de la ludopatia, DS núm. 23, pàg. 396.

MEMBRES DEL GOVERN

DIRECTO R GENERAL D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL,
GABRIEL TORRENS I LLABRÉS

Compareixences
RGE núm. 11470/19, per tal d’explicar les línies

estratègiques del Pla estratègic per al sector ramader de les Illes
Balears, DS núm. 11, pàg. 184-187, 193-194 i 197.

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

Compareixences
RGE núm. 10411/19, per explicar el Decret 42/2019 i la

seva implantació, DS núm. 10, pàg. 158-161, 163-167, 168-
169, 169, 170-171, 173-174, 174-175, 175-176, 177, 178-179,
179 i 180.

RGE núm. 6251/20, per informar sobre la situació del
comerç, la indústria i la innovació de Balears provocada per la
propagació de la COVID-19, DS núm. 15, pàg. 251-253, 255,
255-257, 259-261, 263-265, 266-268, 269-271, 272-274, 275-
276, 278 i 279 i 281.

TEMÀTIC

- A -
Activitat econòmica

DS núm. 26, pàg. 416. 

Administració, simplificació
DS núm. 26, pàg. 416.

Aigües, delimitació
DS núm. 31, pàg. 514.

Autoocupació i emprenedoria
DS núm. 9, pàg. 151.

- C -

Cambres agràries
DS núm. 31, pàg. 510.

Cemex
DS núm. 10, pàg. 158.

Comerç (vegeu també COVID)
mesures
DS núm. 28, pàg. 475.
observatori
DS núm. 9, pàg. 148.
de proximitat
DS núm. 17, pàg. 313.
DS núm. 29, pàg. 486.
DS núm. 32, pàg. 528.

COVID-19
DS núm. 26, pàg. 416.
comerç, indústria i innovació
DS núm. 14, pàg. 226. 
DS núm. 15, pàg. 250.
mesures econòmiques
DS núm. 14, pàg. 227.
pagesia 
DS núm. 17, pàg. 306.
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sector primari
DS núm. 14, pàg. 239.
DS núm. 16, pàg. 284.
sector de pesca
DS núm. 16, pàg. 295.

- D -

Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament de salons de joc a la comunitat autònoma de les
Illes Balears

DS núm. 9, pàg. 146.
DS núm. 10, pàg. 158.

Decret Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la
simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar
els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

DS núm. 28, pàg. 472.

Dona, entorn rural
DS núm. 22, pàg. 386.

- E -

Emprenedoria (vegeu Autoocupació i —)

Empreses d’oci nocturn
DS núm. 21, pàg. 370.

Enllaç elèctric submarí Mallorca-Menorca
DS núm. 24, pàg. 404.

Escorxadors
DS núm. 21, pàg. 360.
Menorca
DS núm. 30, pàg. 502.
 de Palma
DS núm. 20, pàg. 350.

Explotacions agràries
DS núm. 12, pàg. 208.
subvencions
DS núm. 19, pàg. 338.

- F -

Fires, activitat
DS núm. 25, pàg. 410.

Ses Fontanelles
DS núm. 12, pàg. 200.

- I -

Indústria (vegeu COVID)

Innovació (vegeu COVID)

Inversions agrícoles
DS núm. 19, pàg. 338.

- L -

Llei agrària de les Illes Balears 
DS núm. 13, pàg. 218.

Ludopatia
DS núm. 23, pàg. 394.

- M -

Mobilitat sostenible (vegeu Programa MOVES II de —)

MOVES II (vegeu Programa — de mobilitat sostenible)

- O -

Oci nocturn (vegeu Empreses d’—)

Ordenació pesquera, conveni
DS núm. 22, pàg. 382.

- P -

Pagesia (vegeu COVID)

Pagesos, suport
DS núm. 32, pàg. 522.

Pesca (vegeu també COVID)
DS núm. 23, pàg. 396.
DS núm. 31, pàg. 514.
recursos (vegeu Pla de gestió dels —)

Pla 
estratègic per al sector ramader
DS núm. 9, pàg. 147.
DS núm. 11, pàg. 184.
de gestió (GSA) dels recursos pesquers
DS núm. 30, pàg. 498.

Producte local de proximitat
DS núm. 13, pàg. 214.
DS núm. 27, pàg. 458.

Programa MOVES II de mobilitat sostenible
DS núm. 29, pàg. 491. 
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Programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural,
fons

DS núm. 20, pàg. 350.

- R -

Ramaderia (vegeu Pla estratègic per al sector ramader)

- T -

Temporal del 29 d’agost
DS núm. 27, pàg. 462.

Transició energètica
DS núm. 18, pàg. 328.

Transport marítim
DS núm. 18, pàg. 322.
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