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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 228/04, relativa a cartes d'artesà i mestre artesà.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74-76.

RGE núm. 2607/04, relativa a contingència per a

sobrecàrrega de la xarxa elèctrica.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 76-80.

RGE núm. 2608/04, relativa a garantia del subministrament

elèctric al municipi de Santa Eulàlia del Riu.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 81-82.

RGE núm. 2758/04, relativa a actuacions per fer front a la

demanda energètica de l’estiu.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 94-98.

RGE núm. 3198/04, relativa a previsions sobre auditories

energètiques.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 98-100.

RGE núm. 3295/04, relativa a incentius a l’estalvi energètic.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 100-103.

RGE núm. 3296/04, relativa a rendiment energètic de la

biomassa i la incineració de residus.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 103-105.

RGE núm. 3297/04, relativa a pla d’actuació per triplicar

la producció d’energies renovables.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 105-108.

RGE núm. 5824/04, relativa a mesures sobre l’agricultura

del Pla i del Llevant de Mallorca.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 126-128.

RGE núm. 5825/04, relativa a ajuts del Ministeri

d’Agricultura i Pesca.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 128-130.

RGE núm. 6355/04, relativa a pressupost destinat a la

campanya de la llengua blava.

DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 146-147.

RGE núm. 6356/04, relativa a execució del pressupost

destinat a la campanya de la llengua blava.

DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 147-148.

RGE núm. 6357/04, relativa a partida de 3,5 milions

d'euros per a la llengua blava.

DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 148-149.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2264/03, relativa a cooperatives agràries.

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 62-65.

RGE núm. 2476/03, relativa a subministrament elèctric a la

zona d’Artà i Capdepera.

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 65-69.

RGE núm. 761/04, relativa a prefixos d’informació

telefònica.

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 69-71.

RGE núm. 2786/04, relativa a ajudes per a la plantació

d'arbres.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 82-85.

RGE núm. 2861/04, relativa a la conservació del patrimoni

flotant de les Illes Balears.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 85-89.

RGE núm. 3215/04, relativa a oficina d’informació del dret

dels usuaris en casos de fallides elèctriques.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108-110.

RGE núm. 3443/04, relativa a consum de subministrament

elèctric.

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-118.

RGE núm. 4914/04, relativa a retirada del recurs

d’inconstitucionalitat contra la Llei d’ordenació de

l’activitat comercial a les Illes Balears.

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 118-122.

RGE núm. 5396/04, relativa a renúncia a la connexió per

cable elèctric amb la Península.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 130-135.

RGE núm. 6785/04, relativa a ajudes per danys provocats

per la calabruixada del mes de setembre.

DS núm. 11 (25 de novembre), pàg. 139-142.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3047/03, de la consellera d’Agricultura i Pesca

sobre les actuacions realitzades en el mal de la llengua

blava.

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 54-59.

INTERVINENTS
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DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRÍCIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a retirada del recurs d’inconstitucionalitat

contra la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears, DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 120-121.

RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió per cable

elèctric amb la Península, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 132.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2861/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la conservació del patrimoni flotant de

les Illes Balears, DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 87-88.

CAM PS I ORFILA, MARIA JOSÉ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prefixos d’informació telefònica, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 69-70 i 71.

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric, DS núm. 9 (16

de setembre), pàg. 114-115 i 117-118.

Compareixences 

RGE núm. 3047/03, de la consellera d’Agricultura i Pesca

sobre les actuacions realitzades en el mal de la llengua blava,

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 56-57.

M AYANS I SER R A, JO SEP M IQUEL (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cooperatives agràries, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 64-65.

RGE núm. 2786/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes per a la plantació d'arbres, DS núm. 7 (27 de

maig), pàg. 84-85.

RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajudes per danys provocats per la

calabruixada del mes de setembre, DS núm. 11 (25 de

novembre), pàg. 140-141.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari

Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric, DS núm. 9 (16

de setembre), pàg. 115.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2476/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subministrament elèctric a la zona d’Artà i

Capdepera, DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 66-67 i 68-69.

RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficina d’informació del dret dels usuaris en casos de

fallides elèctriques, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 109-110.

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric, DS núm. 9 (16

de setembre), pàg. 116-117.

RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a retirada del recurs d’inconstitucionalitat

contra la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears, DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 121-122.

RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió per cable

elèctric amb la Península, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

132-133.

Compareixences 

RGE núm. 3047/03, de la consellera d’Agricultura i Pesca

sobre les actuacions realitzades en el mal de la llengua blava,

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 57.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 2607/04, relativa a plans de contingència per a

sobrecàrrega de la xarxa elèctrica, DS núm. 7 (27 de maig),

pàg. 76-77 i 79.

RGE núm. 2608/04, relativa a garantia del subministrament

elèctric al municipi de Santa Eulàlia del Riu, DS núm. 7 (27 de

maig), pàg. 81 i 82.

RGE núm. 5824/04, relativa a mesures sobre l’agricultura

del Pla i del Llevant de Mallorca, DS núm. 10 (21 d’octubre),

pàg. 126 i 127.

RGE núm. 5825/04, relativa a ajuts del Ministeri

d’Agricultura i Pesca, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 128 i

129.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cooperatives agràries, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 63.

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric, DS núm. 9 (16

de setembre), pàg. 115-116.

RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a retirada del recurs d’inconstitucionalitat

contra la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears, DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 120.

RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajudes per danys provocats per la

calabruixada del mes de setembre, DS núm. 11 (25 de

novembre), pàg. 139-140.
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Compareixences 

RGE núm. 3047/03, de la consellera d’Agricultura i Pesca

sobre les actuacions realitzades en el mal de la llengua blava,

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 55.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2786/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes per a la plantació d'arbres, DS núm. 7 (27 de

maig), pàg. 83-84.

RGE núm. 2861/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la conservació del patrimoni flotant de

les Illes Balears, DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 85-87 i 88-89.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes

RGE núm. 2758/04, relativa a actuacions per fer front a la

demanda energètica de l’estiu, DS núm. 8 (10 de juny), pàg.

94-95 i 96-97.

RGE núm. 3198/04, relativa a previsions sobre auditories

energètiques, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 98 i 99-100.

RGE núm. 3295/04, relativa a incentius a l’estalvi energètic,

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 100-101 i 102.

RGE núm. 3296/04, relativa a rendiment energètic de la

biomassa i la incineració de residus, DS núm. 8 (10 de juny),

pàg. 103 i 104.

RGE núm. 3297/04, relativa a pla d’actuació per triplicar la

producció d’energies renovables, DS núm. 8 (10 de juny), pàg.

105 i 106-107.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficina d’informació del dret dels usuaris en casos de

fallides elèctriques, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 109.

RGE núm. 5396/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a renúncia a la connexió per cable

elèctric amb la Península, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg.

130-132 i 134-135.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Preguntes

RGE núm. 228/04, relativa a cartes d'artesà i mestre artesà,

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74 i 75.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cooperatives agràries, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 62-63 i 65.

RGE núm. 2476/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subministrament elèctric a la zona d’Artà i

Capdepera, DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 67-68.

RGE núm. 761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prefixos d’informació telefònica, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 71.

RGE núm. 3443/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consum de subministrament elèctric, DS núm. 9 (16

de setembre), pàg. 116.

RGE núm. 4914/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a retirada del recurs d’inconstitucionalitat

contra la Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes

Balears, DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 118-120 i 122.

RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajudes per danys provocats per la

calabruixada del mes de setembre, DS núm. 11 (25 de

novembre), pàg. 139 i 141-142.

Compareixences 

RGE núm. 3047/03, de la consellera d’Agricultura i Pesca

sobre les actuacions realitzades en el mal de la llengua blava,

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 56.

TADEO I FLORIT, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 761/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a prefixos d’informació telefònica, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 71.

RGE núm. 2861/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la conservació del patrimoni flotant de

les Illes Balears, DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 88.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 6355/04, relativa a pressupost destinat a la

campanya de la llengua blava, DS núm. 12 (9 de desembre),

pàg. 146.

RGE núm. 6356/04, relativa a execució del pressupost

destinat a la campanya de la llengua blava, DS núm. 12 (9 de

desembre), pàg. 147.

RGE núm. 6357/04, relativa a partida de 3,5 milions d'euros

per a la llengua blava, DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 148.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2264/03, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a cooperatives agràries, DS núm. 6 (1

d’abril), pàg. 63-64.

RGE núm. 2786/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes per a la plantació d'arbres, DS núm. 7 (27 de

maig), pàg. 82-83 i 85.

RGE núm. 6785/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a ajudes per danys provocats per la

calabruixada del mes de setembre, DS núm. 11 (25 de

novembre), pàg. 140.

VALENCIANO I LÓPEZ, VALENTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2476/03, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a subministrament elèctric a la zona d’Artà i

Capdepera, DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 66 i 68.
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RGE núm. 3215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a oficina d’informació del dret dels usuaris en casos de

fallides elèctriques, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108-109 i

110.

MEMBRES DEL GOVERN

C O N S E L L E R A  D ’A G R IC U L T U R A  I P E S C A ,

MARGALIDA MONER I TUGORES

Preguntes

RGE núm. 5824/04, relativa a mesures sobre l’agricultura

del Pla i del Llevant de Mallorca, DS núm. 10 (21 d’octubre),

pàg. 126 i 127.

RGE núm. 5825/04, relativa a ajuts del Ministeri

d’Agricultura i Pesca, DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 128 i

129.

RGE núm. 6355/04, relativa a pressupost destinat a la

campanya de la llengua blava, DS núm. 12 (9 de desembre),

pàg. 146-147.

RGE núm. 6356/04, relativa a execució del pressupost

destinat a la campanya de la llengua blava, DS núm. 12 (9 de

desembre), pàg. 147 i 148.

RGE núm. 6357/04, relativa a partida de 3,5 milions d'euros

per a la llengua blava, DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 148

i 149.

Compareixences

RGE núm. 3047/03, sobre les actuacions realitzades en el

mal de la llengua blava, DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 54-55

i 57-59.

CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,

JOSEP JUAN I CARDONA

Preguntes

RGE núm. 228/04, relativa a cartes d'artesà i mestre artesà,

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74-75 i 76.

RGE núm. 2607/04, relativa a plans de contingència per a

sobrecàrrega de la xarxa elèctrica, DS núm. 7 (27 de maig),

pàg. 77-79 i 80.

RGE núm. 2608/04, relativa a garantia del subministrament

elèctric al municipi de Santa Eulàlia del Riu, DS núm. 7 (27 de

maig), pàg. 81 i 82.

RGE núm. 2758/04, relativa a actuacions per fer front a la

demanda energètica de l’estiu, DS núm. 8 (10 de juny), pàg.

95-96 i 97-98.

RGE núm. 3198/04, relativa a previsions sobre auditories

energètiques, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 98-99 i 100.

RGE núm. 3295/04, relativa a incentius a l’estalvi energètic,

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 101 i 102-103.

RGE núm. 3296/04, relativa a rendiment energètic de la

biomassa i la incineració de residus, DS núm. 8 (10 de juny),

pàg. 103-104 i 105.

RGE núm. 3297/04, relativa a pla d’actuació per triplicar la

producció d’energies renovables, DS núm. 8 (10 de juny), pàg.

105-106 i 107.

TEMÀTIC

- A -

Agricultura

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 126-127.

Ajudes

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 82-85.

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 128-129.

DS núm. 11 (25 de novembre), pàg. 139-142.

Arbres

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 82-85.

Artà

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 65-69.

Artesà

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74-76.

- B -

Biomassa

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 103-105.

- C -

Cable elèctric

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 130-135.

Calabruixada

DS núm. 11 (25 de novembre), pàg. 139-142.

Campanyes

DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 146-148.

Capdepera

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 65-69.

Cartes d'artesà i de mestre artesà

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74-76.

Consum

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-118.

Cooperatives agràries

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 62-65.

- D -

Danys

DS núm. 11 (25 de novembre), pàg. 139-142.

Demanda energètica

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 94-98.
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- E -

Energies renovables

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 105-108.

Estalvi energètic

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 100-103.

Estiu

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 94-98.

- F -

Fallides elèctriques

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108-110.

- I -

Incineració

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 103-105.

- L -

Llei d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 118-122.

Llengua blava

DS núm. 5 (12 de febrer), pàg. 54-59.

DS núm. 12 (9 de desembre), pàg. 146-149.

Llevant de Mallorca

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 126-127.

- M -

Mestre artesà

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 74-76.

Ministeri d’Agricultura i Pesca

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 128-129.

- O -

Oficina d’informació

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108-110.

- P -

Patrimoni flotant

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 85-89.

Península

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 130-135.

Pla de Mallorca

DS núm. 10 (21 d’octubre), pàg. 126-127.

Plans de contingència

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 76-80.

Plantació d'arbres

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 82-85.

Prefixos d’informació telefònica

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 69-71.

- R -

Recurs d’inconstitucionalitat

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 118-122.

Rendiment energètic

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 103-105.

Residus

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 103-105.

- S -

Santa Eulàlia del Riu

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 80-82.

Sobrecàrrega

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 76-80.

Subministrament elèctric

DS núm. 6 (1 d’abril), pàg. 65-69.

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 80-82.

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-118.

- U -

Usuaris

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108-110.

- X -

Xarxa elèctrica

DS núm. 7 (27 de maig), pàg. 76-80.
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