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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 180/01, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears.
DS núm. 27 (24 de maig del 2001), pàg. 406-420.

Del Projecte de llei RGE núm. 4449/01, d’estadística de les
Illes Balears.
DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 546-550.

PLANS

RGE núm. 3669/99, de pesca per a les Illes Balears.
Debat, DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 98-104.

PROPOSTES

RGE núm. 9407/02 a 9411/02, de conclusió elaborades a la
Ponència que té com a objecte avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada la llengua blava,
Debat i votació, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 641-
642.

PREGUNTES

RGE núm. 2883/99, relativa a programes o ajudes per a
una producció integrada dins el sector agrari.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-55.

RGE núm. 2884/99, relativa a previsió pressupostària per
a l’any 2000 en relació amb la millora de camins rurals.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 55-57.

RGE núm. 2886/99, relativa a ajudes al sector pesquer.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 57-59.

RGE núm. 2887/99, relativa a compatibilitat de les
activitats agràries tradicionals amb activitats
complementàries.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-62.

RGE núm. 3294/99, relativa a inspeccions de metrologia.
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 66-67.

RGE núm. 3295/99, relativa a supressió de fires.
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 67-68.

RGE núm. 3296/99, relativa a gestions per poder celebrar
la fira Tecnoturística.
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 68-69.

RGE núm. 3297/99, relativa a substitucions o renovacions
dels membres de la Comissió balear d’artesania.
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 3298/99, relativa a fires noves que es pensen
incorporar.
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 70-72.

RGE núm. 612/00, relativa a Pla director sectorial de
pedreres.
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 190-192.

RGE núm. 613/00, relativa a associacions en desacord amb
el vigent Pla director sectorial de pedreres.
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 192-193.

RGE núm. 692/00, relativa a continuïtat de la fira nàutica
flotant del Club Nàutic de Ciutadella.
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 193-195.

RGE núm. 753/00, relativa a període de rebaixes.
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 195-197.

RGE núm. 1233/00, relativa a dissolució de l’empresa
Serveis d’Aqüicultura Marítima, SA (Seamasa).
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 158-159.

RGE núm. 1234/00, relativa a cessament del Sr. Miquel
Sánchez Parrés.
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159.

RGE núm. 1683/00, relativa a conveni de millora de les
zones comercials del casc urbà de Ciutadella.
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 197-199.

RGE núm. 4411/00, relativa a participació del Govern a
l’expedició empresarial balear a la Xina i a Filipines.
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-325.

RGE núm. 4412/00, relativa a la Conferència
Intergovernamental de la Unió Europea a Niça.
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 319-323.

RGE núm. 4413/00, relativa a fires i encontres empresarials
europeus.
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 318-319.

RGE núm. 724/01, relativa a la publicació a la WEB del
Govern de les dades estadístiques de l’Institut Balear
d’Estadística.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 435-437.

RGE núm. 2074/01, relativa al recinte firal de Menorca.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437-438.

RGE núm. 2075/01, relativa a Pla eòlic per a l’illa de
Menorca.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426-428.

RGE núm. 2076/01, relativa a la finestra única.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 434-435.
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RGE núm. 2077/01, relativa a mesures per tal de garantir
l’aprovisionament de pell per a la nostra indústria del
calçat.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

RGE núm. 2078/01, relativa a Regió pilot d’energia
renovable.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 428-429.

RGE núm. 2080/01, relativa a estalvi del consum energètic.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 429-430.

RGE núm. 2081/01, relativa a eficiència energètica.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 430-431.

RGE núm. 2082/01, relativa a Pla pilot d’energies netes.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 431.

RGE núm. 3583/01, relativa a vigilància duta a terme per
la Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb la veda
del raor i el verderol.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-495.

RGE núm. 3584/01, relativa a expedients sancionadors en
relació amb la veda del raor i el verderol.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-495.

RGE núm. 3585/01, relativa a prohibició de la
comercialització del raor i el verderol en temps de veda.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 495-497.

RGE núm. 3586/01, relativa a vigilància duta a terme a la
reserva marina de la badia de Palma.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 497-498.

RGE núm. 3596/01, relativa a modalitats i períodes
d’utilització d’arts i ormeigs.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 498-499.

RGE núm. 3597/01, relativa a convocatòria de la comissió
de seguiment prevista a la normativa vigent.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 499-501.

RGE núm. 3749/01, relativa a homologació de la llicència de
pesca esportiva i recreativa.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 501-502.

RGE núm. 134/02, relativa a pla d’ús d’aigües depurades
per a reg agrícola.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554-555.

RGE núm. 135/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca.
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608..

RGE núm. 136/02, relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 556-557.

RGE núm. 137/02, relativa a inici de les obres
d’electrificació rural del Pla verd.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 557-558.

RGE núm. 138/02, relativa a noves indústries de reciclatge
i energies alternatives.
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 602-605.

RGE núm. 139/02, relativa a millora de la comercialització
de la carn procedent de la ramaderia de les Illes Balears.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

RGE núm. 140/02, relativa a ajudes donades a l’empresa
CATISA.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

RGE núm. 141/02, relativa a garantia del futur de
l’empresa CATISA.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

RGE núm. 739/02, relativa a inversions per salvar
l’empresa Majorica.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 536-538.

RGE núm. 740/02, relativa a compra de l’empresa Perlas
Majorica.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-539.

RGE núm. 741/02, relativa a quantitat destinada a les pre-
jubilacions.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-539.

RGE núm. 742/02, relativa a compra d’actius de l’empresa
Perlas Majorica.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539-540.

RGE núm. 743/02, relativa a viabilitat de l’empresa Perlas
Majorica.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 540-541.

RGE núm. 933/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 560-562.

RGE núm. 934/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 562-564.

RGE núm. 935/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564.

RGE núm. 1106/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2001.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564-565.

RGE núm. 1107/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2001.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 565-566.
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RGE núm. 1108/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2002.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 566-567.

RGE núm. 1109/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2002.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 567-568.

RGE núm. 1882/02, relativa a activitat pesquera a la
reserva del nord de Menorca.
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 594-595.

RGE núm. 1883/02, relativa a activitat pesquera a la
reserva del nord de Menorca.
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 595-596.

RGE núm. 1884/02, relativa a activitat pesquera a la
reserva del nord de Menorca.
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 596-598.

RGE núm. 2816/02, relativa a declaració de la reserva
marina de la zona de Ses Salines.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2817/02, relativa a informes de l’IMEDEA en
relació a l’extracció d’arena de la costa de Ses Salines.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2818/02, relativa a estudis que avalin la
declaració de reserva marina de la zona de possible
extracció d’arena.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2819/02, relativa a sistemes de regeneració de
platges.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 618-620.

RGE núm. 2820/02, relativa a experiències de regeneració
de platges.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 618-620.

RGE núm. 159/03, relativa a subvencions concedides a
SEBIME per a l’Euro Bijoux.
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 634-636.

RGE núm. 160/03, relativa a beneficis obtinguts per Fires
i Congressos.
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 636-638.

RGE núm. 162/03, relativa a reducció de les zones de gran
afluència turística.
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 638-639.

RGE núm. 163/03, relativa a criteris d’aplicació per
determinar zones de gran afluència turística a la Llei de
comerç.
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 639-641.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4384/00, relativa a llicències federatives de pesca
esportiva homologades.
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374-375.

RGE núm. 4385/00, relativa a prohibició de la
comercialització del raor i el verderol en temps de veda.
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 375-376.

RGE núm. 3077/01, relativa a gasoil agrícola.
DS núm. 31 (3 d’octubre del 2001), pàg. 462-466.

RGE núm. 1969/02, relativa al sistema de descàrrega de
productes per alimentació del ramat vacum de Menorca.
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 608-609.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 3870/00, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió
d’Economia adopti l’acord de recaptar la compareixença de
la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les actuacions realitzades dins el seu
àmbit de competència durant els dies en què se produïren
accions per part d’organitzacions agrícoles, pesqueres i de
transportistes que provocaren situacions de manca de
carburants en els punts de distribució a l’illa de Mallorca.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 312-315.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la
legislatura present.
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6-36.

RGE núm. 2898/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d’informar sobre
les declaracions efectuades pel conseller als mitjans de
comunicació sobre la creació d’un “banc de terres”.
DS núm. 3 (21 d’octubre del 1999), pàg. 42-49.

RGE núm. 3613/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal d’informar sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el
sector lleter.
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 78-94.

RGE núm. 4551/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’explicar quines actuacions pensa dur a
terme el Govern de les Illes Balears, en la decisió de Kraft
de deixar de comprar formatge tradicional als pagesos de
Menorca i substituir-lo per quallada i formatge Cheddar.
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.
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RGE núm. 609/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal de celebrar sessió
informativa sobre el nou Objectiu 2 a les Illes Balears per
al període 2000-2006.
DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg. 126-139.

RGE núm. 672/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria per tal de celebrar sessió
informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera.
DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg. 110-120.

RGE núm. 754/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern
i Conseller d’Economia, Comerç i Indústria per tal de
celebrar sessió informativa sobre el programa de suport
permanent a fires de les empreses que vulguin exportar
arreu del món, pel que fa referència als subsectors del
calçat, bijuteria i agroalimentari.
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.

RGE núm. 1662/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre els efectes de la
calabruixada del passat 26 de març i repartiment de
productes fitosanitaris.
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159-168.

RGE núm. 1663/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre les mesures per ajudar a
palAliar la sequera.
DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174-186.

RGE núm. 1752/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre les actuacions urgent del
Govern en relació amb la sequera.
DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174-186.
 
RGE núm. 1866/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre el pla estratègic per al
foment de la competitivitat per a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera.
DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 289-290.

RGE núm. 1914/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern
per tal d’informar sobre el Pla de reconversió regional i el
programa que ha confeccionat la Direcció General
d’Economia.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 214-222.

RGE núm. 2027/0, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i
Pesca per tal d’informar sobre la política que pensa dur a
terme el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves
marines.
DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362-370.

RGE núm. 2651/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre la línia que pensa dur a
terme la citada conselleria.
DS núm. 17 (21 de setembre del 2000), pàg. 250-263.

RGE núm. 2862/00 i 2906/00, del president de GESA, Sr.
Bartomeu Reus i Beltran, per tal d’informar sobre les
mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les
necessitats dels ciutadans i de la indústria davant els
propers mesos.
DS núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 126-247.

RGE núm. 3265/00, de l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació
i Energia per tal d’informar sobre les línies fonamentals de
la Conselleria en relació amb el Pla energètic.
DS núm. 18 (28 de setembre del 2000), pàg. 266-279.

RGE núm. 3870/00, de la Delegada del Govern a les Illes
Balears per tal d’informar sobre les actuacions realitzades
dins el seu àmbit de competència durant els dies en què es
produïren accions per part d’organitzacions agrícoles,
pesqueres i de transportistes que provocaren situacions de
manca de carburants en els punts de distribució a l’illa de
Mallorca.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426.

RGE núm. 4145/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre les actuacions iniciades per
la Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar la
malaltia anomenada llengua blava que afecta la cabana
ramadera de les Illes Balears.
DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 282-298.

RGE núm. 4798/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal.
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-335.

RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla
coordinat d’actuació i lluita contra l’encefalopatia
espongiforme bovina i mesures colAlaterals, i sobre la
incidència de l’anomenada malaltia de les “vaques boges”
a la nostra comunitat autònoma, respectivament.
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338-358.

RGE núm. 914/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment
d’electricitat, en quantitat i qualitat suficient a les quatre
illes durant el proper estiu.
DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382-387.

RGE núm. 915/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre els resultats i
grau d’execució del programa operatiu 94/99, corresponent
als objectius 2 i 5B i del seu tancament 2000/2001.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 439-441.
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RGE núm. 916/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el contingut
del nou programa operatiu 2000/2006, corresponent a
l’Objectiu 2, i el seu grau d’execució a la data de la
compareixença.
DS núm. 30 (27 de setembre del 2001), pàg. 446-456.

RGE núm. 1549/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre alAlegacions presentades
al Pla director sectorial energètic i previsions del Govern
per a la seva aprovació i execució.
DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390-400.

De l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i Pesca per tal
d’informar sobre l’impacte de les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava.
DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 470-477.

De la Sra. María José Portau Fernández Segade, cap del
Servei de Sanitat Animal de la Direcció General
d’Agricultura i Pesca per tal d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua
blava.
DS núm. 33 (25 d’octubre del 2001), pàg. 482-488.

Del Sr. Jaume Galmés i Tous, president de l’Associació de
criadors d’oví de Mallorca per tal d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua
blava.
DS núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 506-510.

Del Sr. Guillermo de Olives i Vidal, president d’AGRAME
per tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava.
DS núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 510-516.

Del Sr. Carlos Escribano Mora, Director General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, per tal d’avaluar
l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada de
la llengua blava.
DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 522-530.

RGE núm. 2483/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre la primera fase del Pla
estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa.
DS núm. 40 (23 de maig del 2002), pàg. 574-589.

RGE núm. 2911/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre la proposta de revisió de la
política agrària comuna (PAC) per part de la Unió
Europea.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 621-629.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Compareixences
RGE núm. 1663/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’informar sobre les mesures per ajudar a palAliar
la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 178-179.

RGE núm. 1752/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions urgents del
Govern en relació amb la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del
2000), pàg. 178-179.

Informacions
Substitució de la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, DS

núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 98; DS núm. 12 (11 de
maig del 2000), pàg. 174.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 180/01, d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears. DS núm. 27 (24 de maig
del 2001), pàg. 407-408, 410, 413-414 i 417.

Plans
RGE núm. 3669/99 de pesca a les Illes Balears, DS núm. 7

(9 de desembre del 1999), pàg. 102.

Propostes
RGE núm. 9407/02 al 9411/02, de conclusió elaborades a la

Ponència que té com a objecte avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada la llengua blava, debat
i votació, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 641-642.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 17-19.

RGE núm. 2898/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre les
declaracions efectuades pel conseller als mitjans de
comunicació sobre la creació d’un “banc de terres”, DS núm. 3
(21 d’octubre del 1999), pàg. 44.

RGE núm. 3613/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el sector
lleter, DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 85-86.

RGE núm. 4551/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’explicar quines actuacions pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears, en la decisió de Kraft de deixar
de comprar formatge tradicional als pagesos de Menorca i
substituir-lo per quallada i formatge Cheddar, DS núm. 10 (13
d’abril del 2000), pàg. 148-150.
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RGE núm. 609/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou Objectiu 2 a
les Illes Balears per al període 2000-2006., DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 133 i 137.

RGE núm. 672/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de celebrar sessió
informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera, DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg.
116-117, 117-120.

RGE núm. 754/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el programa de
suport permanent a fires de les empreses que vulguin exportar
arreu del món, pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentari, DS núm. 14 (25 de maig del 2000),
pàg. 207-208.

RGE núm. 1662/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre els efectes de la calabruixada
del passat 26 de març i repartiment de productes fitosanitaris,
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 164.

RGE núm. 1663/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les mesures per ajudar a palAliar
la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 179-180 i
185.

RGE núm. 1752/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions urgents del
Govern en relació amb la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del
2000), pàg. 179-180 i 185.

RGE núm. 1866/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, per tal d’informar sobre el pla estratègic per al
foment de la competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 308-
309.

RGE núm. 1914/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del
Govern, per tal d’informar sobre el Pla de reconversió regional
i el programa que ha confeccionat la Direcció General
d’Economia, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 216.

RGE núm. 4145/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions iniciades per la
Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar la malaltia
anomenada llengua blava que afecta la cabana ramadera de les
Illes Balears, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 290-
291.

RGE núm. 4798/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 330.

RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 346-
347.

RGE núm. 915/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre els resultats i grau
d’execució del programa operatiu 94/99, corresponent als
objectius 2 i 5B i del seu tancament 2000/2001, DS núm. 29 (14
de juny del 2001), pàg. 440.

RGE núm. 1549/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre alAlegacions presentades al Pla
director sectorial energètic i previsions del Govern per a la seva
aprovació i execució,  DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg.
395-396.

De l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i Pesca per tal
d’informar sobre l’impacte de les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 32 (18 d’octubre del
2001), pàg. 472-473.

De la Sra. María José Portau Fernández Segade, cap del
Servei de Sanitat Animal de la Direcció General d’Agricultura
i Pesca per tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava, DS núm. 33 (25
d’octubre del 2001), pàg. 485.

Del Sr. Jaume Galmés i Tous, president de l’Associació de
criadors d’oví de Mallorca per tal d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua blava, DS
núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 507 i 509.

Del Sr. Carlos Escribano Mora, Director General de
Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, per tal d’avaluar
l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada de la
llengua blava, DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 526-
527.

RGE núm. 2911/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre la proposta de revisió de la
política agrària comuna (PAC) per part de la Unió Europea, DS
núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 625-627.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí per Sofia Hernanz, DS núm.

2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6.

Qüestions d’ordre
En relació amb l’escassa presència de membres del Grup

Parlamentari Popular a la sessió, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 567.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 29 (14 de
juny del 2001), pàg. 434.
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza; DS núm. 44 (27

de febrer del 2003), pàg. 634.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCISCA, (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 4411/00, relativa a participació del Govern a

l’expedició empresarial balear a la Xina i a Filipines, DS núm.
21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-324.

RGE núm. 4412/00, relativa a la Conferència
Intergovernamental de la Unió Europea a Niça, DS núm. 21 (21
de desembre del 2000), pàg. 320-322.

RGE núm. 4413/00, relativa a fires i encontres empresarials
europeus, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 318-319.
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Informacions
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort, DS núm. 14 (25

de maig del 2000), pàg. 202; DS núm. 21 (21 de desembre del
2000), pàg. 318.

Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 18 (28
de setembre del 2000), pàg. 266.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista)

Compareixences
RGE núm. 672/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de celebrar sessió
informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera, DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg.
115-116.

RGE núm. 1662/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre els efectes de la calabruixada
del passat 26 de març i repartiment de productes fitosanitaris,
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 163-164.

RGE núm. 3265/00, de l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació
i Energia, per tal d’informar sobre les línies fonamentals de la
Conselleria en relació amb el Pla energètic, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 271.

RGE núm. 4798/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 328-
330 i 333-334.
Informacions

Substitució de la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, DS
núm. 8 (23 de març del 2000), pàg. 110; DS núm. 11 (4 de maig
del 2000), pàg. 158; DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg.
190; DS núm. 18 (28 de setembre del 2000), pàg. 266; DS núm.
21 (21 de desembre del 2000), pàg. 318;  DS núm. 31 (3
d’octubre del 2001), pàg. 462.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 13 (18 de

maig del 2000), pàg. 190.
Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 15 (1 de

juny del 2000), pàg. 214; DS núm. 16 (6 de juliol del 2000),
pàg. 126-247.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Propostes
RGE núm. 9407/02 al 9411/02, de conclusió elaborades a la

Ponència que té com a objecte avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada la llengua blava, debat
i votació, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 642.

Preguntes
RGE núm. 692/00, relativa a continuïtat de la fira nàutica

flotant del Club Nàutic de Ciutadella, DS núm. 13 (18 de maig
del 2000), pàg. 194.

RGE núm. 753/00, relativa a període de rebaixes, DS núm.
13 (18 de maig del 2000), pàg. 195-196.

RGE núm. 1683/00, relativa a conveni de millora de les
zones comercials del casc urbà de Ciutadella, DS núm. 13 (18
de maig del 2000), pàg. 197-199.

RGE núm. 2074/01, relativa al recinte firal de Menorca, DS
núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437-438.

RGE núm. 2075/01, relativa a Pla eòlic per a l’illa de
Menorca, DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426-427.

RGE núm. 2076/01, relativa a la finestra única, DS núm. 29
(14 de juny del 2001), pàg. 434-435.

RGE núm. 2077/01, relativa a mesures per tal de garantir
l’aprovisionament de pell per a la nostra indústria del calçat, DS
núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

RGE núm. 2078/01, relativa a Regió pilot d’energia
renovable, DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 428-429.

RGE núm. 2080/01, relativa a estalvi del consum energètic,
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 429-430.

RGE núm. 2081/01, relativa a eficiència energètica, DS
núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 430-431.

RGE núm. 2082/01, relativa a Pla pilot d’energies netes, DS
núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 431.

RGE núm. 135/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg.
605-607.

RGE núm. 138/02, relativa a noves indústries de reciclatge
i energies alternatives, DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg.
602-605.

RGE núm. 140/02, relativa a ajudes donades a l’empresa
CATISA, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

RGE núm. 141/02, relativa a garantia del futur de l’empresa
CATISA, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

RGE núm. 739/02, relativa a inversions per salvar l’empresa
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 536-538.

RGE núm. 740/02, relativa a compra de l’empresa Perlas
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-539.

RGE núm. 741/02, relativa a quantitat destinada a les pre-
jubilacions, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-539.

RGE núm. 742/02, relativa a compra d’actius de l’empresa
Perlas Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539-
540.

RGE núm. 743/02, relativa a viabilitat de l’empresa Perlas
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 540-541.

RGE núm. 134/02, relativa a pla d’ús d’aigües depurades per
a reg agrícola, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554-555.

 RGE núm. 136/02, relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 556-557.

RGE núm. 137/02, relativa a inici de les obres
d’electrificació rural del Pla verd, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 557-558.

RGE núm. 139/02, relativa a millora de la comercialització
de la carn procedent de la ramaderia de les Illes Balears, DS
núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1969/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al sistema de descàrrega de productes per
alimentació del ramat vacum de Menorca, DS núm. 42 (13 de
juny del 2002), pàg. 608-609.
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Compareixences
RGE núm. 4551/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’explicar quines actuacions pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears, en la decisió de Kraft de deixar
de comprar formatge tradicional als pagesos de Menorca i
substituir-lo per quallada i formatge Cheddar, DS núm. 10 (13
d’abril del 2000), pàg. 146-147 i 152.

RGE núm. 754/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el programa de
suport permanent a fires de les empreses que vulguin exportar
arreu del món, pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentari, DS núm. 14 (25 de maig del 2000),
pàg. 205-206 i 211.

De l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i Pesca per tal
d’informar sobre l’impacte de les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava.
DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 473-474 i 476.

De la Sra. María José Portau Fernández Segade, cap del
Servei de Sanitat Animal de la Direcció General d’Agricultura
i Pesca per tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de
l’epidèmia anomenada de la llengua blava, DS núm. 33 (25
d’octubre del 2001), pàg. 486.

Del Sr. Jaume Galmés i Tous, president de l’Associació de
criadors d’oví de Mallorca per tal d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua blava, DS
núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 508-510.

Del Sr. Guillermo de Oliver i Vidal, president d’AGRAME
per tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 35 (14 de febrer del
2002), pàg. 513-514.

RGE núm. 2911/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca per tal d’informar sobre la proposta de revisió de la
política agrària comuna (PAC) per part de la Unió Europea, DS
núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 624-625.

Informacions
En relació amb la pregunta RGE núm. 138/02, relativa a

noves indústries de reciclatge i energies alternatives, DS núm.
41 (30 de maig del 2002), pàg. 594.

AlAlusions
En relació amb la pregunta RGE núm. 2887/99, relativa a

compatibilitat de les activitats agràries tradicionals amb
activitats complementàries, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999),
pàg. 61.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 16 (6 de
juliol del 2000), pàg. 226.
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 18

(28 de setembre del 2000), pàg. 266.

Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 36 (21 de
febrer del 2002), pàg. 522; DS núm. 39 (12 de maig) del 2002,
pàg. 554; DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort, DS núm. 5 (17 de

novembre del 1999), pàg. 66; DS núm. 12 (11 de maig del
2000), pàg. 174.

Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 8 (23 de
març del 2000), pàg. 110; DS núm. 14 (25 de maig del 2000),
pàg. 202; DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 282; DS
núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338; DS núm. 24 (22 de
març del 2001), pàg. 374.

Substitució del Sr. Josep Juan Cardona, DS núm. 11 (4 de
maig del 2000), pàg. 158; DS núm. 23 (15 de març del 2001),
pàg. 362; DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 546; DS núm.
44 (27 de febrer del 2003), pàg. 634.

Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 13 (18
de maig del 2000), pàg. 190; DS núm. 18 (28 de setembre del
2000), pàg. 266; DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg.
302; DS núm. 27 (24 de maig del 2001), pàg. 406-420; DS núm.
28 (31 de maig del 2001), pàg. 426; DS núm. 30 (27 de
setembre del 2001), pàg. 446; DS núm. 40 (23 de maig del
2002), pàg. 574; DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 594.

Substitució del Sr. Gaspar Oliver i Mut, DS núm. 29 (14 de
juny del 2001), pàg. 434; DS núm. 42 (13 de juny del 2002),
pàg. 602, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614.

Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes, DS núm. 32
(18 d’octubre del 2001), pàg. 470.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4449/01, d’estadística de les

Illes Balears, DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 549.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3077/01, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a gasoil agrícola,  DS núm. 31 (3
d’octubre del 2001), pàg. 463.

Compareixences
RGE núm. 2027/0, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i

Pesca per tal d’informar sobre la política que pensa dur a terme
el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves marines, DS
núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 366-367.

RGE núm. 3265/00, de l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació
i Energia, per tal d’informar sobre les línies fonamentals de la
Conselleria en relació amb el Pla energètic, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 271-273.

RGE núm. 914/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment d’electricitat,
en quantitat i qualitat suficient a les quatre illes durant el proper
estiu, DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 384-385.
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Del Sr. Guillermo de Oliver i Vidal, president d’AGRAME
per tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 35 (14 de febrer del
2002), pàg. 513.

Informacions
Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.

5 (17 de novembre del 1999), pàg.66; DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 266.

Substitució del Sr. Salvador Cànoves i Rotger, DS núm. 8
(23 de març del 2000), pàg. 110.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 126.

Substitució de la Sra. Sofía Hernaz i Costa, DS núm. 19 (2
de novembre del 2000), pàg. 282.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de president de GESA, per tal

d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 231-233, 241-243 i 247.

Informacions
Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.

12 (11 de maig del 2000), pàg. 174.
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 16 (6

de juliol del 2000), pàg. 226.

DUBÓN I PRETUS, MARIA LLUÏSA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1969/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al sistema de descàrrega de productes per
alimentació del ramat vacum de Menorca, DS núm. 42 (13 de
juny del 2002), pàg. 608-609.

Informacions
Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.

2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6; DS núm. 15 (1 de juny del
2000), pàg. 214.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 5 (17 de
novembre del 1999), pàg.66; DS núm. 22 (8 de març del 2001),
pàg. 338; DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374; DS
núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390; DS núm. 28 (31 de
maig del 2001), pàg. 426; DS núm. 30 (27 de setembre del
2001), pàg. 446; DS núm. 31 (3 d’octubre del 2001), pàg. 462;
DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 522; DS núm. 42 (13
de juny del 2002), pàg. 602.

Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 17
(21 de setembre del 2000), pàg. 250.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Mixt)

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 14.

RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de President de GESA, per tal
d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 233-234, 243-244 i 246.

RGE núm. 2483/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre la primera fase del Pla
estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa, DS núm. 40
(23 de maig del 2002), pàg. 577-578.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Plans
RGE núm. 3669/99 de pesca a les Illes Balears, DS núm. 7

(9 de desembre del 1999), pàg. 103-104.

Preguntes
RGE núm. 2883/99, relativa a programes o ajudes per a una

producció integrada dins el sector agrari, DS núm. 4 (28
d’octubre del 1999), pàg. 54-55.

RGE núm. 2884/99, relativa a previsió pressupostària per a
l’any 2000 en relació amb la millora de camins rurals, DS núm.
4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 56-57.

RGE núm. 2886/99, relativa a ajudes al sector pesquer, DS
núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 57-59.

RGE núm. 2887/99, relativa a compatibilitat de les activitats
agràries tradicionals amb activitats complementàries, DS núm.
4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-61.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 26-28 i 33-
34.

RGE núm. 2898/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre les
declaracions efectuades pel conseller als mitjans de
comunicació sobre la creació d’un “banc de terres”, DS núm. 3
(21 d’octubre del 1999), pàg. 45-48.

RGE núm. 3613/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el sector
lleter, DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 90 i 92-93.

RGE núm. 1662/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre els efectes de la calabruixada
del passat 26 de març i repartiment de productes fitosanitaris,
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 160-163 i 165-168.

RGE núm. 1663/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les mesures per ajudar a palAliar
la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 178, 180-
182 i 185-186.
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RGE núm. 1752/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions urgents del
Govern en relació amb la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del
2000), pàg. 178, 180-182 i 185-186.

RGE núm. 2651/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre la línia que pensa dur a terme
l’esmentada conselleria, DS núm. 17 (21 de setembre del 2000),
pàg. 254-256 i 259-260.

Informacions
En relació a convocatòries de comissions el dia del Dijous

Bo, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 72.

GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 180/01, d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears. DS núm. 27 (24 de maig
del 2001), pàg. 407, 409-415 i 417-420.

Del Projecte de llei RGE núm. 4449/01, d’estadística de les
Illes Balears, DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 547-548.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3077/01, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a gasoil agrícola,  DS núm. 31 (3
d’octubre del 2001), pàg. 462 i 464-465.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2816/02, relativa a declaració de la reserva

marina de la zona de Ses Salines, DS núm. 43 (24 d’octubre del
2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2817/02, relativa a informes de l’IMEDEA en
relació a l’extracció d’arena de la costa de Ses Salines, DS núm.
43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2818/02, relativa a estudis que avalin la
declaració de reserva marina de la zona de possible extracció
d’arena, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

RGE núm. 2819/02, relativa a sistemes de regeneració de
platges, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 618-620.

RGE núm. 2820/02, relativa a experiències de regeneració
de platges, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 618-620.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort,  DS núm. 43 (24

d’octubre del 2002), pàg. 614.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 2 (29 de
setembre del 1999), pàg. 6.

Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 44 (27 de
febrer del 2003), pàg. 634.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1233/00, relativa a dissolució de l’empresa

Serveis d’Aqüicultura Marítima, SA (Seamasa), DS núm. 11 (4
de maig del 2000), pàg. 158-159.

RGE núm. 1234/00, relativa a cessament del Sr. Miquel
Sánchez Parrés, DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159.

RGE núm. 724/01, relativa a la publicació a la WEB del
Govern de les dades estadístiques de l’Institut Balear
d’Estadística, DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 435-436.

RGE núm. 933/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 560-
561.

RGE núm. 934/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 562-
564.

RGE núm. 935/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564.

RGE núm. 1106/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2001, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 564-565.

RGE núm. 1107/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2001, DS núm. 39
(2 de maig del 2002), pàg. 565-566.

RGE núm. 1108/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2002, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 566-567.

RGE núm. 1109/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2002, DS núm. 39
(2 de maig del 2002), pàg. 567-568.

RGE núm. 1882/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
594-595.

RGE núm. 1883/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
595-596.

RGE núm. 1884/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
596-597.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6-7.

RGE núm. 3613/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre la
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el sector
lleter, DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 87-90 i 92.

RGE núm. 609/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou Objectiu 2 a
les Illes Balears per al període 2000-2006., DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 130-132 i 136-137.
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RGE núm. 672/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de celebrar sessió
informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera, DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg.
113-115 i 119-120.

RGE núm. 1866/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, per tal d’informar sobre el pla estratègic per al
foment de la competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 306-
307 i 311-312.

RGE núm. 1914/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del
Govern, per tal d’informar sobre el Pla de reconversió regional
i el programa que ha confeccionat la Direcció General
d’Economia, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 217  i 221.

RGE núm. 2027/0, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i
Pesca per tal d’informar sobre la política que pensa dur a terme
el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves marines, DS
núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 364-366 i 369.

RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de President de GESA, per tal
d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 237-238 i 245.

RGE núm. 3265/00, de l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació
i Energia, per tal d’informar sobre les línies fonamentals de la
Conselleria en relació amb el Pla energètic, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 273-275 i 277-278.

RGE núm. 915/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre els resultats i grau
d’execució del programa operatiu 94/99, corresponent als
objectius 2 i 5B i del seu tancament 2000/2001, DS núm. 29 (14
de juny del 2001), pàg. 440.

RGE núm. 1549/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre alAlegacions presentades al Pla
director sectorial energètic i previsions del Govern per a la seva
aprovació i execució,  DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg.
391-394 i 398-399.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4449/01, d’estadística de les

Illes Balears, DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 546-547 i
549.

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 20 (23 de

novembre del 2000), pàg. 302.
Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 29 (14

de juny del 2001), pàg.434.
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort, DS núm. 38 (24

d’abril del 2002), pàg. 546.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3077/01, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a gasoil agrícola,  DS núm. 31 (3
d’octubre del 2001), pàg. 463-465.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 3870/00, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,

mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió d’Economia,
adopti l’acord de recaptar la compareixença de la Delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
actuacions realitzades dins el seu àmbit de competència durant
els dies en què se produïren accions per part d’organitzacions
agrícoles, pesqueres i de transportistes que provocaren
situacions de manca de carburants en els punts de distribució a
l’illa de Mallorca, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg.
314-315.

Compareixences
RGE núm. 4145/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions iniciades per la
Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar la malaltia
anomenada llengua blava que afecta la cabana ramadera de les
Illes Balears, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 286-
288 i 295-296.

RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 344,
348-351 i 355-356.

RGE núm. 916/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el contingut del nou
programa operatiu 2000/2006, corresponent a l’Objectiu 2, i el
seu grau d’execució a la data de la compareixença, DS núm. 30
(27 de setembre del 2001), pàg. 448-450 i 454-455.

SolAlicitada per la ponència, del Sr. Carlos Escribano Mora,
Director General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, per
tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 36 (21 de febrer del
2002), pàg. 527-529.

RGE núm. 2483/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre la primera fase del Pla
estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa, DS núm. 40
(23 de maig del 2002), pàg. 581-584 i 587-589.

MARÍ I MARÍ, NEUS (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Catalina Palau i Costa, DS núm. 2 (29
de setembre del 1999), pàg. 6.
Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 12 (11 de

maig del 2000), pàg. 174; DS núm. 13 (18 de maig del 2000),
pàg. 190.

Substitució del Sr. Joan Marí i Bonet, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 266.

Substitució del Sr. Gaspar Oliver i Mut, DS núm. 19 (2 de
novembre del 2000), pàg. 282-298.
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MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 4 (28

d’octubre del 1999), pàg. 54;  DS núm. 43 (24 d’octubre del
2002), pàg. 614.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1969/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al sistema de descàrrega de productes per
alimentació del ramat vacum de Menorca, DS núm. 42 (13 de
juny del 2002), pàg. 609.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 3870/00, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,

mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió d’Economia,
adopti l’acord de recaptar la compareixença de la Delegada del
Govern a les Illes Balears, per tal d’informar sobre les
actuacions realitzades dins el seu àmbit de competència durant
els dies en què se produïren accions per part d’organitzacions
agrícoles, pesqueres i de transportistes que provocaren
situacions de manca de carburants en els punts de distribució a
l’illa de Mallorca, DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg.
313-315.

Compareixences
RGE núm. 1662/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’informar sobre els efectes de la calabruixada
del passat 26 de març i repartiment de productes fitosanitaris,
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 163.

Informacions
Substitució del Sr. Santiago Ferrer i Costa, DS núm. 11 (4

de maig del 2000), pàg. 158; DS núm. 20 (23 de novembre del
2000), pàg. 302; DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362;
i DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 602.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 40 (23 de

maig del 2002), pàg. 574.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 180/01, d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears, DS núm. 27 (24 de maig
del 2001), pàg. 406-420.

Preguntes
RGE núm. 3294/99, relativa a inspeccions de metrologia,

DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 66-67.
RGE núm. 3295/99, relativa a supressió de fires, DS núm.

5 (17 de novembre del 1999), pàg. 67-68.

RGE núm. 3296/99, relativa a gestions per poder celebrar la
fira Tecnoturística, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg.
68-69.

RGE núm. 3297/99, relativa a substitucions o renovacions
dels membres de la Comissió balear d’artesania, DS núm. 5 (17
de novembre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 3298/99, relativa a fires noves que es pensen
incorporar, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 70-71.

RGE núm. 612/00, relativa a Pla director sectorial de
pedreres, DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 190.

RGE núm. 613/00, relativa a associacions en desacord amb
el vigent Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 13 (18 de
maig del 2000), pàg. 192-193.

RGE núm. 3583/01, relativa a vigilància duta a terme per la
Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb la veda del
raor i el verderol, DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg.
494-495.

RGE núm. 3584/01, relativa a expedients sancionadors en
relació amb la veda del raor i el verderol, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 494-495.

RGE núm. 3585/01, relativa a prohibició de la
comercialització del raor i el verderol en temps de veda, DS
núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 495-497.

RGE núm. 3586/01, relativa a vigilància duta a terme a la
reserva marina de la badia de Palma, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 497-498.

RGE núm. 3596/01, relativa a modalitats i períodes
d’utilització d’arts i ormeigs, DS núm. 34 (22 de novembre
del 2001), pàg. 498-499.
RGE núm. 3597/01, relativa a convocatòria de la comissió

de seguiment prevista a la normativa vigent, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 499-500.

RGE núm. 3749/01, relativa a homologació de la llicència
de pesca esportiva i recreativa, DS núm. 34 (22 de novembre del
2001), pàg. 501.

RGE núm. 159/03, relativa a subvencions concedides a
SEBIME per a l’Euro Bijoux, DS núm. 44 (27 de febrer del
2003), pàg. 634-635.

RGE núm. 160/03, relativa a beneficis obtinguts per Fires i
Congressos, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 636-637.

RGE núm. 162/03, relativa a reducció de les zones de gran
afluència turística, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg.
638-639.

RGE núm. 163/03, relativa a criteris d’aplicació per
determinar zones de gran afluència turística a la Llei de comerç,
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 639-641.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4384/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a llicències federatives de pesca esportiva
homologades, DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374-375.

RGE núm. 4385/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició de la comercialització del raor i el
verderol en temps de veda, DS núm. 24 (22 de març del 2001),
pàg. 375-376.
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Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 23-26 i 33.

RGE núm. 4798/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 330-
332 i 334-335.

RGE núm. 914/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment d’electricitat,
en quantitat i qualitat suficient a les quatre illes durant el proper
estiu, DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 383-384 i 386.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 8 (23 de març

del 2000), pàg. 110.
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 11 (4 de

maig del 2000), pàg. 158; DS núm. 19 (2 de novembre del
2000), pàg. 282; DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362;
DS núm. 27 (24 de maig del 2001), pàg. 406-420; DS núm. 38
(24 d’abril del 2002), pàg. 546; DS núm. 39 (12 de maig) del
2002, pàg. 554; DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554.

Substitució del Sr. Vicent Tur i Torres, DS núm. 22 (8 de
març del 2001), pàg. 338.
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 26 (26

d’abril del 2001), pàg. 390.
Substitució de la Sra. Mercè Amer i Riera,  DS núm. 31 (3

d’octubre del 2001), pàg. 462.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Informacions
 Substitució del Sr. Miquel Ramon i Juan, DS núm. 7 (9 de
desembre del 1999), pàg. 98; DS núm. 28 (31 de maig del
2001), pàg. 426.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3077/01, presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, relativa a gasoil agrícola,  DS núm. 31 (3
d’octubre del 2001), pàg. 463.

Compareixences
RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de President de GESA, per tal

d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 234-236 i 244.

RGE núm. 3265/00, de l’Hble. Sra. Consellera d’Innovació
i Energia, per tal d’informar sobre les línies fonamentals de la
Conselleria en relació amb el Pla energètic, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 270.

RGE núm. 4145/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions iniciades per la
Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar la malaltia
anomenada llengua blava que afecta la cabana ramadera de les
Illes Balears, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 288-
289.

RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 344-
345.

RGE núm. 1549/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia per tal d’informar sobre alAlegacions presentades al Pla
director sectorial energètic i previsions del Govern per a la seva
aprovació i execució,  DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg.
394.

RGE núm. 2483/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre la primera fase del Pla
estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa, DS núm. 40
(23 de maig del 2002), pàg. 579-580.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll, DS núm. 4 (28

d’octubre del 1999), pàg. 54; DS núm. 5 (17 de novembre del
1999), pàg.66; DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 78;
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999) pàg. 98; DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 126, DS núm. 10 (13 d’abril del 2000),
pàg. 142-153; DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174.

SUGRAÑES I BARENYS MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Cristòfol Huguet i Sintes,  DS núm. 31 (3

d’octubre del 2001), pàg. 462.
Substitució de la Sra. Maria Salom i Coll,  DS núm. 43 (24

d’octubre del 2002), pàg. 614.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 2651/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’informar sobre la línia que pensa dur a terme
l’esmentada conselleria, DS núm. 17 (21 de setembre del 2000),
pàg. 261-262.

RGE núm. 2483/02, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’informar sobre la primera fase del Pla
estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa, DS núm. 40
(23 de maig del 2002), pàg. 580-581.

Informacions
Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.

7 (9 de desembre del 1999), pàg. 98.
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Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 18 (28 de
setembre del 2000), pàg. 266

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari PSM/Entesa Nacionalista)

Propostes
De conclusió elaborades a la Ponència que té com a objecte

avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada
la llengua blava, RGE núm. 9407/02 al 9411/02; Debat i
votació, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 641-642.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4384/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a llicències federatives de pesca esportiva
homologades, DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374-375.

RGE núm. 4385/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició de la comercialització del raor i el
verderol en temps de veda, DS núm. 24 (22 de març del 2001),
pàg. 376.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre el
programa i la política que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 16-17.

RGE núm. 2898/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Agricultura, Comerç i Indústria, per tal d’informar sobre les
declaracions efectuades pel conseller als mitjans de
comunicació sobre la creació d’un “banc de terres”, DS núm. 3
(21 d’octubre del 1999), pàg. 43-44.

RGE núm. 4551/99, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’explicar quines actuacions pensa dur a terme
el Govern de les Illes Balears, en la decisió de Kraft de deixar
de comprar formatge tradicional als pagesos de Menorca i
substituir-lo per quallada i formatge Cheddar, DS núm. 10 (13
d’abril del 2000), pàg. 147-148.

RGE núm. 754/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,
per tal de celebrar sessió informativa sobre el programa de
suport permanent a fires de les empreses que vulguin exportar
arreu del món, pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentari, DS núm. 14 (25 de maig del 2000),
pàg. 206-207.

RGE núm. 1866/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, per tal d’informar sobre el pla estratègic per al
foment de la competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 307-
308.

RGE núm. 2027/0, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i
Pesca per tal d’informar sobre la política que pensa dur a terme
el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves marines, DS
núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 366.

RGE núm. 2651/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre la línia que pensa dur a terme
l’esmentada conselleria, DS núm. 17 (21 de setembre del 2000),
pàg. 261.

RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de President de GESA, per tal
d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 236 i 244-245.

RGE núm. 4145/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions iniciades per la
Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar la malaltia
anomenada llengua blava que afecta la cabana ramadera de les
Illes Balears, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 289-
290.

RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller
d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 345-
346.

RGE núm. 914/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,
Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment d’electricitat,
en quantitat i qualitat suficient a les quatre illes durant el proper
estiu, DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 384.

VERGER POCOVÍ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 16 (6 de
juliol del 2000), pàg. 226.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT DEL GOVERN, PERE SAMPOL I
MAS

Preguntes
RGE núm. 612/00, relativa a Pla director sectorial de

pedreres, DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 190-192.
RGE núm. 613/00, relativa a associacions en desacord amb

el vigent Pla director sectorial de pedreres, DS núm. 13 (18 de
maig del 2000), pàg. 192-193.

RGE núm. 692/00, relativa a continuïtat de la fira nàutica
flotant del Club Nàutic de Ciutadella, DS núm. 13 (18 de maig
del 2000), pàg. 194-195.

RGE núm. 753/00, relativa a període de rebaixes, DS núm.
13 (18 de maig del 2000), pàg. 195-197.

RGE núm. 1683/00, relativa a conveni de millora de les
zones comercials del casc urbà de Ciutadella, DS núm. 13 (18
de maig del 2000), pàg. 198-199.

RGE núm. 4411/00, relativa a participació del Govern a
l’expedició empresarial balear a la Xina i a Filipines, DS núm.
21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-324.

RGE núm. 2074/01, relativa al recinte firal de Menorca, DS
núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437.

RGE núm. 2077/01, relativa a mesures per tal de garantir
l’aprovisionament de pell per a la nostra indústria del calçat, DS
núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

RGE núm. 135/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg.
605-608.

RGE núm. 140/02, relativa a ajudes donades a l’empresa
CATISA, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 535-536.
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RGE núm. 141/02, relativa a garantia del futur de l’empresa
CATISA, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 535-536.

RGE núm. 739/02, relativa a inversions per salvar l’empresa
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 537-538.

RGE núm. 740/02, relativa a compra de l’empresa Perlas
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539.

RGE núm. 741/02, relativa a quantitat destinada a les pre-
jubilacions, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539.

RGE núm. 742/02, relativa a compra d’actius de l’empresa
Perlas Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539-
540.

RGE núm. 743/02, relativa a viabilitat de l’empresa Perlas
Majorica, DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 540-541.

RGE núm. 159/03, relativa a subvencions concedides a
SEBIME per a l’Euro Bijoux, DS núm. 44 (27 de febrer del
2003), pàg. 634-636.

RGE núm. 160/03, relativa a beneficis obtinguts per Fires i
Congressos, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 636-638.

RGE núm. 162/03, relativa a reducció de les zones de gran
afluència turística, DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg.
638-639.

RGE núm. 163/03, relativa a criteris d’aplicació per
determinar zones de gran afluència turística a la Llei de comerç,
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 640-641.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 7-9, 19-20, 28-31 i
34-35.

RGE núm. 609/00, per tal d'informar sobre el nou Objectiu
2 a les Illes Balears per al període 2000-2006, DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 127-130 i 133-138.

RGE núm. 754/00, per tal d'informar sobre el programa de
suport permanent a fires de les empreses que vulguin exportar
arreu del món, pel que fa referència als subsectors del calçat,
bijuteria i agroalimentari, DS núm. 14 (25 de maig del 2000),
pàg. 202-205 i 208-211.

RGE núm. 1914/00, per tal d’informar sobre el Pla de
reconversió regional i el programa que ha confeccionat la
Direcció General d’Economia, DS núm. 15 (1 de juny del
2000), pàg. 214-215, 217-219 i 221.

RGE núm. 4798/00, per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325,
327-328, 332-333 i 335.

RGE núm. 724/01, relativa a la publicació a la WEB del
Govern de les dades estadístiques de l’Institut Balear
d’Estadística, DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 436.

RGE núm. 914/01, per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment d’electricitat,
en quantitat i qualitat suficient a les quatre illes durant el proper
estiu, DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382 i 385-387.

RGE núm. 915/01, per tal d’informar sobre els resultats i
grau d’execució del programa operatiu 94/99, corresponent als
objectius 2 i 5B i del seu tancament 2000/2001, DS núm. 29 (14
de juny del 2001), pàg. 439-441.

RGE núm. 916/01, per tal d’informar sobre el contingut del
nou programa operatiu 2000/2006, corresponent a l’Objectiu 2,
i el seu grau d’execució a la data de la compareixença, DS núm.
30 (27 de setembre del 2001), pàg. 446-448 i 452-456.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCÍAS I
COLL

Preguntes
RGE núm. 4412/00, relativa a la Conferència

Intergovernamental de la Unió Europea a Niça, DS núm. 21 (21
de desembre del 2000), pàg. 319-323.

CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA, MATEU
MORRO I MARCÈ

Preguntes
RGE núm. 3583/01, relativa a vigilància duta a terme per la

Conselleria d’Agricultura i Pesca en relació amb la veda del
raor i el verderol, DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg.
495.

RGE núm. 3584/01, relativa a expedients sancionadors en
relació amb la veda del raor i el verderol, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 495.

RGE núm. 3585/01, relativa a prohibició de la
comercialització del raor i el verderol en temps de veda, DS
núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 496-497.

RGE núm. 3586/01, relativa a vigilància duta a terme a la
reserva marina de la badia de Palma, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 498.

RGE núm. 3596/01, relativa a modalitats i períodes
d’utilització d’arts i ormeigs, DS núm. 34 (22 de novembre
del 2001), pàg. 499.
RGE núm. 3597/01, relativa a convocatòria de la comissió

de seguiment prevista a la normativa vigent, DS núm. 34 (22 de
novembre del 2001), pàg. 500.

RGE núm. 3749/01, relativa a homologació de la llicència
de pesca esportiva i recreativa, DS núm. 34 (22 de novembre del
2001), pàg. 501-502.

RGE núm. 134/02, relativa a pla d’ús d’aigües depurades per
a reg agrícola, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 555.

 RGE núm. 136/02, relativa a inversions a Menorca per al
condicionament de camins rurals, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 556-557.

RGE núm. 137/02, relativa a inici de les obres
d’electrificació rural del Pla verd, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 557-558.

RGE núm. 139/02, relativa a millora de la comercialització
de la carn procedent de la ramaderia de les Illes Balears, DS
núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

RGE núm. 933/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 560-
562.

RGE núm. 934/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 562-
563.

RGE núm. 935/02, relativa a institut de qualitat
agroalimentària, DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564.

RGE núm. 1106/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2001, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 564-565.
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RGE núm. 1107/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2001, DS núm. 39
(2 de maig del 2002), pàg. 565-566.

RGE núm. 1108/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera durant l’any 2002, DS núm. 39 (2 de maig del
2002), pàg. 566-567.

RGE núm. 1109/02, relativa a actuacions per combatre la
processionària del pi a Mallorca durant l’any 2002, DS núm. 39
(2 de maig del 2002), pàg. 567-568.

RGE núm. 1882/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
594-595.

RGE núm. 1883/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
595-596.

RGE núm. 1884/02, relativa a activitat pesquera a la reserva
del nord de Menorca, DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg.
597-598.

RGE núm. 2816/02, relativa a declaració de la reserva
marina de la zona de Ses Salines, DS núm. 43 (24 d’octubre del
2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 2817/02, relativa a informes de l’IMEDEA en
relació a l’extracció d’arena de la costa de Ses Salines, DS núm.
43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 2818/02, relativa a estudis que avalin la
declaració de reserva marina de la zona de possible extracció
d’arena, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 615-618.

RGE núm. 2819/02, relativa a sistemes de regeneració de
platges, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 619-620.

RGE núm. 2820/02, relativa a experiències de regeneració
de platges, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 619-620.

Compareixences
RGE núm. 2651/00, per tal d’informar sobre la línia que

pensa dur a terme l’esmentada conselleria, DS núm. 17 (21 de
setembre del 2000), pàg. 250-254 i 256-263.

RGE núm. 4145/00, per tal d’informar sobre les actuacions
iniciades per la Conselleria d’Agricultura per lluitar i eradicar
la malaltia anomenada llengua blava que afecta la cabana
ramadera de les Illes Balears, DS núm. 19 (2 de novembre del
2000), pàg. 282-286 i 291-298.

RGE núm. 2027/0, per tal d’informar sobre la política que
pensa dur a terme el Govern en matèria de vedes de pesca i
reserves marines, DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362-
364 i 367.

RGE núm. 193/01 i 558/01, per tal d’informar sobre el pla
coordinat d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme
bovina i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de
l’anomenada malaltia de les “vaques boges” a la nostra
comunitat autònoma, respectivament, DS núm. 22 (8 de març
del 2001), pàg. 338-341, 351-353 i 356-357.

SolAlicitada per la ponència, per tal d’informar sobre
l’impacte de les conseqüències de l’epidèmia anomenada de la
llengua blava, DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 470-
472 i 474-477.

RGE núm. 2911/02, per tal d’informar sobre la proposta de
revisió de la política agrària comuna (PAC) per part de la Unió
Europea, DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 621-624 i
627-629.

CONSELLER D’ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA, JOAN MAYOL I SERRA

Plans
RGE núm. 3669/99 de pesca a les Illes Balears, DS núm. 7

(9 de desembre del 1999), pàg. 98-99 i 103-104.

Preguntes
RGE núm. 2883/99, relativa a programes o ajudes per a una

producció integrada dins el sector agrari, DS núm. 4 (28
d’octubre del 1999), pàg. 54-55.

RGE núm. 2884/99, relativa a previsió pressupostària per a
l’any 2000 en relació amb la millora de camins rurals, DS núm.
4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 56-57.

RGE núm. 2886/99, relativa a ajudes al sector pesquer, DS
núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 58-59.

RGE núm. 2887/99, relativa a compatibilitat de les activitats
agràries tradicionals amb activitats complementàries, DS núm.
4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-61.

RGE núm. 3294/99, relativa a inspeccions de metrologia,
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 66-67.

RGE núm. 3295/99, relativa a supressió de fires, DS núm.
5 (17 de novembre del 1999), pàg. 67-68.

RGE núm. 3296/99, relativa a gestions per poder celebrar la
fira Tecnoturística, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg.
69.

RGE núm. 3297/99, relativa a substitucions o renovacions
dels membres de la Comissió balear d’artesania, DS núm. 5 (17
de novembre del 1999), pàg. 69-70.

RGE núm. 3298/99, relativa a fires noves que es pensen
incorporar, DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 71.

RGE núm. 1233/00, relativa a dissolució de l’empresa
Serveis d’Aqüicultura Marítima, SA (Seamasa), DS núm. 11 (4
de maig del 2000), pàg. 158-159.

RGE núm. 1234/00, relativa a cessament del Sr. Miquel
Sánchez Parrés, DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6, 9-14, 20-23, 31-
32 i 35-36.

RGE núm. 2898/99, per tal d’informar sobre les
declaracions efectuades pel conseller als mitjans de
comunicació sobre la creació d’un “banc de terres”, DS núm. 3
(21 d’octubre del 1999), pàg. 42-45 i 47-48.

RGE núm. 3613/99, per tal d’informar sobre la política del
Govern de les Illes Balears en relació amb el sector lleter, DS
núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 78-87 i 90-94.

RGE núm. 4551/99, per tal d’explicar quines actuacions
pensa dur a terme el Govern de les Illes Balears, en la decisió de
Kraft de deixar de comprar formatge tradicional als pagesos de
Menorca i substituir-lo per quallada i formatge Cheddar, DS
núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-146.

RGE núm. 672/00, per tal de celebrar sessió informativa
sobre els resultats de les ajudes a explotacions afectades per la
sequera, DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg. 110-113 i 117-
120.



130 ECONOMIA / Índex anys  1999-2003 

 

RGE núm. 1662/00, per tal d’informar sobre els efectes de
la calabruixada del passat 26 de març i repartiment de productes
fitosanitaris, DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 160, 165 i
167-168.

RGE núm. 1663/00, per tal d’informar sobre les mesures per
ajudar a palAliar la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del 2000),
pàg. 174-178, 182-184 i 186.

RGE núm. 1752/00, per tal d’informar sobre les actuacions
urgents del Govern en relació amb la sequera, DS núm. 12 (11
de maig del 2000), pàg. 174-178, 182-184 i 186.

CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS, JOAN
MESQUIDA I FERRANDO

Preguntes
RGE núm. 4413/00, relativa a fires i encontres empresarials

europeus, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 318-319.

Compareixences
RGE núm. 1866/00, per tal d’informar sobre el pla estratègic

per al foment de la competitivitat per a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, DS núm. 19 (2 de novembre del 2000),
pàg. 302-306 i 309-312.

RGE núm. 2483/02, per tal d’informar sobre la primera fase
del Pla estratègic de foment de la competitivitat d’Eivissa, DS
núm. 40 (23 de maig del 2002), pàg. 574-577 i 584-587.

CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA,
MISERICÒRDIA RAMON I JUANPERE

Compareixences
RGE núm. 3265/00, per tal d’informar sobre les línies

fonamentals de la Conselleria en relació amb el Pla energètic,
DS núm. 18 (28 de setembre del 2000), pàg. 266-270 i 275-278.

CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA, PRÍAM
VILLALONGA I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 2075/01, relativa a Pla eòlic per a l’illa de

Menorca, DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 427-428.
RGE núm. 2076/01, relativa a la finestra única, DS núm. 29

(14 de juny del 2001), pàg. 434-435.
RGE núm. 2078/01, relativa a Regió pilot d’energia

renovable, DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 428-429.
RGE núm. 2080/01, relativa a estalvi del consum energètic,

DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 429-430.
RGE núm. 2082/01, relativa a Pla pilot d’energies netes, DS

núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 431.

Compareixences
RGE núm. 1549/01, per tal d’informar sobre alAlegacions

presentades al Pla director sectorial energètic i previsions del
Govern per a la seva aprovació i execució,  DS núm. 26 (26
d’abril del 2001), pàg. 390-391, 396-398 i 400.

 

CONSELLERA DE MEDI AMBIENT, MARGALIDA
ROSSELLÓ I PONS

Preguntes
RGE núm. 138/02, relativa a noves indústries de reciclatge

i energies alternatives, DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg.
603-605.

Compareixences
RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller

d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 342-
344, 354-355 i 357-358.

CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM, AINA MARIA
SALOM I SOLER

Compareixences
RGE núm. 193/01 i 558/01, de l’Hble. Sr. Conseller

d’Agricultura i Pesca per tal d’informar sobre el pla coordinat
d’actuació i lluita contra l’encefalopatia espongiforme bovina
i mesures colAlaterals, i sobre la incidència de l’anomenada
malaltia de les “vaques boges” a la nostra comunitat autònoma,
respectivament, DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 341-
342, 353-354 i 357.

D’ALTRES INTERVINENTS

CAP DE SERVEI D’AGRICULTURA, ANTONI DURÀ

Compareixences
RGE núm. 1663/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura

i Pesca, per tal d’informar sobre les mesures per ajudar a palAliar
la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 184.

RGE núm. 1752/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura
i Pesca, per tal d’informar sobre les actuacions urgents del
Govern en relació amb la sequera, DS núm. 12 (11 de maig del
2000), pàg. 184.

CAP DEL SERVEI DE SANITAT ANIMAL, MARÍA
JOSÉ PORTAU FERNÁNDEZ SEGADE

Compareixences
SolAlicitada per la ponència, de la Sra. María José Portau

Fernández Segade, cap del Servei de Sanitat Animal de la
Direcció General d’Agricultura i Pesca per tal d’avaluar
l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia anomenada de la
llengua blava, DS núm. 33 (25 d’octubre del 2001), pàg. 482-
488.

DIRECTOR GENERAL D’ECONOMIA, ANTONI
MONTSERRAT I MOLL

Compareixences
RGE núm. 609/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,

per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou Objectiu 2 a
les Illes Balears per al període 2000-2006, DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 138-139.
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RGE núm. 1914/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del
Govern, per tal d’informar sobre el Pla de reconversió regional
i el programa que ha confeccionat la Direcció General
d’Economia, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 215-216 i
219-221.

DIRECTOR GENERAL D’ENERGIA, JOAN PERCHÉS
I ESCANDELL

Compareixences
RGE núm. 914/01, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Comerç i Indústria per tal d’informar sobre les mesures i
previsions del Govern per garantir el proveïment d’electricitat,
en quantitat i qualitat suficient a les quatre illes durant el proper
estiu, DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382-383 i 386.

DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓ, FRANCESC
OBRADOR I MORATINOS

Compareixences
RGE núm. 609/00, de l’Hble. Sr. Vicepresident del Govern,

per tal de celebrar sessió informativa sobre el nou Objectiu 2 a
les Illes Balears per al període 2000-2006, DS núm. 9 (30 de
març del 2000), pàg. 130.

DIRECTOR GENERAL D’HABITATGE, JAUME
CARBONERO I MALBERTI

Compareixences
RGE núm. 4798/00, de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia,

Comerç i Indústria per tal d’informar sobre el projecte
guanyador del concurs d’idees per a la construcció del nou
recinte firal, DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-
327.

DIRECTOR GENERAL DE PESCA, ENRIC MASSUTÍ I
SUREDA

Plans
RGE núm. 3669/99 de pesca a les Illes Balears, DS núm. 7

(9 de desembre del 1999), pàg. 99-102.

DIRECTOR GENERAL DE PESCA, SEBASTIÀ
ALCOVER I ADROVER

Compareixences
RGE núm. 2027/0, de l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura i

Pesca per tal d’informar sobre la política que pensa dur a terme
el Govern en matèria de vedes de pesca i reserves marines, DS
núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 367-370.

DIRECTOR GENERAL DE RAMADERIA DEL
MINISTERI D’AGRICULTURA, CARLOS ESCRIBANO
MORA

Compareixences
SolAlicitada per la ponència, del Sr. Carlos Escribano Mora,

Director General de Ramaderia del Ministeri d’Agricultura, per
tal d’avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 36 (21 de febrer del
2002), pàg. 522-526 i 529-530.

PRESIDENT D’AGRAME, GUILLERMO DE OLIVES I
VIDAL

Compareixences
SolAlicitada per la ponència, del Sr. Guillermo de Oliver i

Vidal, president d’AGRAME per tal d’avaluar l’impacte i les
conseqüències de l’epidèmia anomenada de la llengua blava, DS
núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 510-516.

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE CRIADORS D’OVÍ
DE MALLORCA, JAUME GALMÉS I TOUS

Compareixences
SolAlicitada per la ponència, del Sr. Jaume Galmés i Tous,

president de l’Associació de criadors d’oví de Mallorca per tal
d’avaluar l’impacte i les conseqüències de l’epidèmia
anomenada de la llengua blava, DS núm. 35 (14 de febrer del
2002), pàg. 506-510.

PRESIDENT DE GESA, BARTOMEU REUS I BELTRAN

Compareixences
RGE núm. 2862/00 i 2906/00, de President de GESA, per tal

d’informar sobre les mesures que pensa prendre per garantir el
subministrament elèctric de manera adequada a les necessitats
dels ciutadans i de la indústria davant els propers mesos, DS
núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 226-231, 238-241 i 246.

TEMÀTIC

- A -

Actius
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 539-540.

Activitat 
agrària
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-62.
comercial
DS núm. 27 (24 de maig del 2001), pàg. 406-420.
pesquera
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 594-598.
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608.

Activitats complementàries
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-62.
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Actuacions urgents
DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174-186.

Afluència turística
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 638-641.

Aigües depurades
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554-555.

Ajudes
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-57.
DS núm. 8 (23 de març del 200), pàg. 110-120.
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

AlAlegacions
DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390-400.

Aprovisionament
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

Artesania
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 69-70.

Arts
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 498-499.

Associacions
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 192-193.

- B -

Badia de Palma
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 497-498.

Banc de terres
DS núm. 3 (21 d’octubre del 1999), pàg. 42-49.

Beneficis obtinguts
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 636-638.

Bijuteria
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.

- C -

Cabana ramadera
DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 282-298.

Calabruixada
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159-168.

Calçat
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

Camins rurals
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 55-57.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 556-557.

Carn
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

Carburants (vegeu Manca de carburants)

Casc urbà
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 197-199.

CATISA
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

Cessament
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159.

Cheddar
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.

Ciutadella
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 197-199.

Club Nàutic de Ciutadella
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 193-195.

Comercialització
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 375-376.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 495-497.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

Comissió 
balear d’artesania
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 69-70.
de seguiment
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 499-500.

Compatibilitat
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 59-62.

Compra
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-540.

Concurs d’idees
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-335.

Conferència Intergovernamental de la Unió Europea
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 319-323.

Construcció
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-335.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437-438.

Consum energètic
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 429-430.

Convenis
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 197-199.

Criteris d’aplicació
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 639-641.

- D -

Dades estadístiques
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 435-436.
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Declaracions
DS núm. 3 (21 d’octubre del 1999), pàg. 42-49.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

Direcció General d’Economia
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 214-222.

Dissolució
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 158-159.

- E-

Eficiència energètica
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 430-431..

Eivissa
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 302-312.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564-568.

Electricitat
DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382-387 i 539-540.

Electrificació rural
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 557-558.

Empreses
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-541.

Encefalopatia espongiforme bovina
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338.

Encontres empresarials europeus
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 318-319.

Energies alternatives
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608.

Energia renovable (vegeu Regió pilot d’energia renovable)

Epidèmia
DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 470-477.
DS núm. 33 (25 d’octubre del 2001), pàg. 482-488.
DS núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 506-516.
DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 522-530.

Estadística de les Illes Balears
DS núm. 38 (24 d’abril del 2002), pàg. 546-550.

Estalvi
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 429-430.

Estiu 
DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382-387.

Euro Bijoux
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 634-636.

Execució
DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390-400.

Expedició empresarial balear
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-325.

Expedients sancionadors
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-497.

Explotacions afectades
DS núm. 8 (23 de març del 2000), pàg. 110-120.

Extraccions d’arena
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

- F -

Filipines
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-325.

Finestra única
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 434-435.

Fira nàutica flotant
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 193-195.

Fires
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 67-68 i 70-72.
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.
DS núm. 21(21 de desembre del 2000), pàg. 318-319.

Fires i Congressos
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 636-638.

Foment de la competitivitat
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 302-312.
DS núm. 40 (23 de maig del 2002), pàg. 574-589.

Formatge tradicional
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.

Formentera
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 302-312.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564-568.

- G -

Garantia de futur
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 534-536.

Gasoil agrícola
 DS núm. 31 (3 d’octubre del 2001), pàg. 462-466.

GESA
DS núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 126-247.

- I -

IMEDEA
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

Impacte
DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 470-477.



134 ECONOMIA / Índex anys  1999-2003 

 

DS núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 506-516.
DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 522-530.

Indústria del calçat
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

Informes
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

Inspeccions
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 66-67.

Institut 
Balear d’Estadística
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 435-436.
de qualitat agroalimentària
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 560-564.

Inversions
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 536-538.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 556-557.

- K -

Kraft
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.

- L -

Legislatura
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6-36.

Llei de comerç
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 639-641.

Llengua blava
DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 282-298.
DS núm. 32 (18 d’octubre del 2001), pàg. 470-477.
DS núm. 33 (25 d’octubre del 2001), pàg. 482-488.
DS núm. 35 (14 de febrer del 2002), pàg. 506-516.
DS núm. 36 (21 de febrer del 2002), pàg. 522-530.
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 641-642.

Llicències 
federatives
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374-375.
de pesca
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 501-502.

- M -

Majorica
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-541.

Malaltia
DS núm. 19 (2 de novembre del 2000), pàg. 282-298.
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338-358.

Mallorca
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 565-568.

Manca de carburants
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 312-315.

 DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426.

Menorca
DS núm, 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 302-312.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426-428.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437-438.
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 556-557 i 564-567.
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 594-598.
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608.

Mesures
DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174-186.
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338-358.

 DS núm. 25 (29 de març del 2001), pàg. 382-387.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

Metrologia
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 66-67.

Mitjans de comunicació
DS núm. 3 (21 d’octubre del 1999), pàg. 42-49.

Modalitats
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 498-499.

- N -

Niça
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 319-323.

Normativa vigent
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 499-500.

Noves indústries
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 602-605.

- O -

Objectiu 
2
DS núm. 9 (30 de març del 2000), pàg. 126-139.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 439-441.
DS núm. 30 (27 de setembre del 2001), pàg. 446-456.
5B
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 439-441.

Organitzacions agrícoles, pesqueres i de transportistes
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 312-315.
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426.

Ormeigs
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 498-499.

- P -
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Pagesos
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.

Pell
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 438-439.

Perlas Majorica 
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-541.

Pesca
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 98-104.
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 374-375.

Pla 
coordinat d’actuació i lluita
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338.
director sectorial energètic
DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390-400.
director sectorial de pedreres
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 190-193.

energètic
DS núm. 18 (28 de setembre del 2000), pàg. 266-279.
eòlic
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 426-428.
estratègic
DS núm. 20 (23 de novembre del 2000), pàg. 302-312.
DS núm. 40 (23 de maig del 2002), pàg. 574-589.
de pesca per a les Illes Balears
DS núm. 7 (9 de desembre del 1999), pàg. 98-104.
de reconversió regional
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 214-222.
verd
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 557-558.

Pedreres
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 190-193.

Política
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6-36.
agrària comuna (PAC)
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 621-629.

Prejubilacions
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 538-539.

Previsió pressupostària
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 55-57.

Previsions
DS núm. 26 (26 d’abril del 2001), pàg. 390-400.

Processionària del pi
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 564-568.

Productes 
per a alimentació
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 608-609.

fitosanitaris
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159-168.

Programa 
operatiu 94/99
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 439-441.
operatiu 200/2006
DS núm. 30 (27 de setembre del 2001), pàg. 446-456.

Programes
DS núm. 2 (29 de setembre del 1999), pàg. 6-36.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-55.
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 214-222.

Projecte guanyador
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-335.

Proveïment d’electricitat (vegeu Electricitat)

- Q -

Quallada
DS núm. 10 (13 d’abril del 2000), pàg. 142-153.

- R -

Ramaderia
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 558-560.

Ramat vacum
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 608-609.

Raor
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 375-376.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-497.

Rebaixes
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 195-197.

Reciclatge
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608.

Recinte firal
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 325-335.
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 437-438.

Reg agrícola
DS núm. 39 (2 de maig del 2002), pàg. 554-555.

Regeneració de platges
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 618-620.

Regió pilot d’energia renovable
DS núm. 28 (31 de maig del 2001), pàg. 428-429.

Reserves marines
DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362-370.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-497.
DS núm. 41 (30 de maig del 2002), pàg. 594-598.
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DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 605-608.
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

Reus i Beltran, Bartomeu
DS núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 126-247.

- S -

Salines, ses
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 614-618.

Sánchez Parrés, Miquel
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 159.

 
Seamasa

DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 158-159.

SEBIME
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 634-636.

Sector 
agrari
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-55.
lleter
DS núm. 6 (24 de novembre del 1999), pàg. 78-94.
pesquer
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 57-62.

Sequera
DS núm. 8 (23 de març del 200), pàg. 110-120.
DS núm. 12 (11 de maig del 2000), pàg. 174-186.

Serveis d’Aqüicultura Marítima, SA
DS núm. 11 (4 de maig del 2000), pàg. 158-159.

Sistema de descàrrega
DS núm. 42 (13 de juny del 2002), pàg. 608-609.

Subministrament elèctric
DS núm. 16 (6 de juliol del 2000), pàg. 126-247.

Subvencions
DS núm. 44 (27 de febrer del 2003), pàg. 634-636.

Suport permanent
DS núm. 14 (25 de maig del 2000), pàg. 202-211.

- T -

Tancament 2000/2001
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 439-441.

Tecnoturística
DS núm. 5 (17 de novembre del 1999), pàg. 68-69.

Temps de veda
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 375-376.

- U -

Unió Europea
DS núm. 43 (24 d’octubre del 2002), pàg. 621-629.

- V -

Vaques boges
DS núm. 22 (8 de març del 2001), pàg. 338-358.

Vedes de pesca
DS núm. 23 (15 de març del 2001), pàg. 362-370.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-497.

Verderol
DS núm. 24 (22 de març del 2001), pàg. 375-376.
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 494-497.

Viabilitat
DS núm. 37 (18 d’abril del 2002), pàg. 540-541.

Vigilància
DS núm. 34 (22 de novembre del 2001), pàg. 497-498.

- W -

WEB
DS núm. 29 (14 de juny del 2001), pàg. 435-436.

- X -

Xina
DS núm. 21 (21 de desembre del 2000), pàg. 323-325.

- Z -

Zones comercials
DS núm. 13 (18 de maig del 2000), pàg. 197-199.
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