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PREGUNTES

RGE núm. 1369/05, relativa a recinte firal al polígon de
Llevant de Palma.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-175.

RGE núm. 1370/05, relativa a recinte firal a Son Ferriol.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-175.

RGE núm. 1371/05, relativa a adquisició de terreny per a la
construcció d’un recinte firal a Palma.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-175.

RGE núm. 1372/05, relativa a inici de construcció del
recinte firal de Palma.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-175.

RGE núm. 1441/05, relativa a coordinació per al gasoducte.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 175-176.

RGE núm. 496/05, relativa a tipus de producció ramadera
afectada per la contaminació.
DS núm. 15 (7 d’abril), pàg. 190-191.

RGE núm. 1456/05, relativa a aportacions per a l’execució
de programes agrícoles, ramaders i desenvolupament rural.
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 194-195.

RGE núm. 1457/05, relativa a subvencions per a
l’abandonament de quota làctia.
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 195-197.

RGE núm. 1458/05, relativa a quotes del sector lacti.
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 197-198.

RGE núm. 3986/05, relativa a centre de tecnificació a
Calvià.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 218-219.

RGE núm. 4904/05, relativa a objectius dels viatges a la
Xina.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 219-225.

RGE núm. 4907/05, relativa a resultats de les reunions
mantingudes amb representants de la Xina.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 225-228.

RGE núm. 4908/05, relativa a acompanyants als viatges a
la Xina.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228-229.

RGE núm. 4909/05, relativa a objectius dels acompanyants
als viatges a la Xina.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228-229.

RGE núm. 4910/05, relativa a beneficis obtinguts del
contracte als viatges a la Xina.
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 229-232.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 635/05, relativa a ubicació d’un recinte firal a
Inca.
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 176-180.

RGE núm. 1841/05, relativa a elaboració d’un pla estratègic
per implantar software lliure a les institucions de la
comunitat.
DS núm. 15 (7 d’abril), pàg. 186-189.

RGE núm. 3263/05, relativa a observatori del sexisme en la
publicitat d’ofertes de treball.
DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 206-210.

RGE núm. 3454/05, relativa a parcs eòlics a Mallorca.
DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 210-213.

RGE núm. 6888/05, relativa a publicació d’iniciatives,
projectes i plans a la pàgina web de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 19 (24 de novembre), pàg. 238-241.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8805/04, de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà.
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 154-167.

RGE núm. 3040/05, de l’Hble. Sra. Consellera
d’Agricultura i Pesca, sobre el conflicte entre pescadors i
peixaters per la primera venda de peix a la Llotja.
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 198-203.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRICIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 49054/05, relativa a objectius dels viatges a la

Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 219-220 i 222-223.
RGE núm. 4907/05, relativa a resultats de les reunions

mantingudes amb representants de la Xina, DS núm. 18 (17 de
novembre), pàg. 225 i 227.

RGE núm. 4908/05, relativa a acompanyants als viatges a la
Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228 i 229.

RGE núm. 4909/05, relativa a objectius dels acompanyants
als viatges a la Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228 i
229.

RGE núm. 4910/05, relativa a beneficis obtinguts del
contracte als viatges a la Xina, DS núm. 18 (17 de novembre),
pàg. 229-230 i 231.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ubicació d’un recinte firal a Inca, DS núm. 14 (17 de març),
pàg. 177-178 i 179-180.

RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració d’un pla estratègic per implantar software
lliure a les institucions de la comunitat, DS núm. 15 (7 d’abril),
pàg. 186-187 i 189.

RGE núm. 3454/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a parcs eòlics a Mallorca, DS núm. 17 (26
de maig), pàg. 210-211.

RGE núm. 6888/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a publicació d’iniciatives, projectes i plans a la pàgina
web de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19
(24 de novembre), pàg. 238-239 i 240.

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a observatori del sexisme en la publicitat d’ofertes de
treball, DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 208.

GARCÍA I QUEROL, MARIA DEL CARME (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a observatori del sexisme en la publicitat d’ofertes de
treball, DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 206-207 i 209.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Preguntes
RGE núm. 3986/05, relativa a centre de tecnificació a

Calvià, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 218 i 219.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració d’un pla estratègic per implantar software
lliure a les institucions de la comunitat, DS núm. 15 (7 d’abril),
pàg. 187-188.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 8805/04, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament
d’animals de consum humà, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg.
163-164.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ubicació d’un recinte firal a Inca, DS núm. 14 (17 de març),
pàg. 178-179.

RGE núm. 3454/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a parcs eòlics a Mallorca, DS núm. 17 (26
de maig), pàg. 211 i 212.

Compareixences
RGE núm. 3040/05, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre el conflicte entre pescadors i peixaters per la
primera venda de peix a la Llotja, DS núm. 16 (19 de maig),
pàg. 201 i 203.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes
RGE núm. 1369/05, relativa a recinte firal al polígon de

Llevant de Palma, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-171 i
173-174.

RGE núm. 1370/05, relativa a recinte firal a Son Ferriol, DS
núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-171 i 173-174.

RGE núm. 1371/05, relativa a adquisició de terreny per a la
construcció d’un recinte firal a Palma, DS núm. 13 (10 de
febrer), pàg. 170-171 i 173-174.

RGE núm. 1372/05, relativa a inici de construcció del
recinte firal de Palma, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 170-171
i 173-174.

RGE núm. 1456/05, relativa a aportacions per a l’execució
de programes agrícoles, ramaders i desenvolupament rural, DS
núm. 16 (19 de maig), pàg. 194 i 195.

RGE núm. 1457/05, relativa a subvencions per a
l’abandonament de quota làctia, DS núm. 16 (19 de maig), pàg.
195-196 i 197.

RGE núm. 1458/05, relativa a quotes del sector lacti, DS
núm. 16 (19 de maig), pàg. 197 i 198.

Proposicions no de llei
RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ubicació d’un recinte firal a Inca, DS núm. 14 (17 de març),
pàg. 178.

RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a observatori del sexisme en la publicitat d’ofertes de
treball, DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 207.

Compareixences
RGE núm. 3040/05, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre el conflicte entre pescadors i peixaters per la
primera venda de peix a la Llotja, DS núm. 16 (19 de maig),
pàg. 200 i 202-203.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes
RGE núm. 496/05, relativa a tipus de producció ramadera

afectada per la contaminació, DS núm. 14 (7 d’abril), pàg. 190
i 191.

Proposicions no de llei



4 ECONOMIA / Índex any  2005 

 

RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració d’un pla estratègic per implantar software
lliure a les institucions de la comunitat, DS núm. 15 (7 d’abril),
pàg. 188.

Compareixences
RGE núm. 8805/04, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament
d’animals de consum humà, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg.
160-162 i 165-166.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6888/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació d’iniciatives, projectes i plans a la pàgina
web de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19
(24 de novembre), pàg. 239.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista)

Preguntes
RGE núm. 1441/05, relativa a coordinació per al gasoducte,

DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 175 i 176.

Proposicions no de llei
RGE núm. 635/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a ubicació d’un recinte firal a Inca, DS núm. 14 (17 de març),
pàg. 178.

Compareixences
RGE núm. 8805/04, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament
d’animals de consum humà, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg.
162-163 i 166-167.

RGE núm. 3040/05, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura
i Pesca, sobre el conflicte entre pescadors i peixaters per la
primera venda de peix a la Llotja, DS núm. 16 (19 de maig),
pàg. 200-201.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6888/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació d’iniciatives, projectes i plans a la pàgina
web de la comunitat autònoma de les Illes Balears, DS núm. 19
(24 de novembre), pàg. 239-240.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 8805/04, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura

i Pesca, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a l’engreixament
d’animals de consum humà, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg.
158-160 i 165.

RGE núm. 3040/05, de l’Hble. Sra. Consellera d’Agricultura
i Pesca, sobre el conflicte entre pescadors i peixaters per la
primera venda de peix a la Llotja, DS núm. 16 (19 de maig),
pàg. 198-200 i 201-202.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1841/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a elaboració d’un pla estratègic per implantar software
lliure a les institucions de la comunitat, DS núm. 15 (7 d’abril),
pàg. 188-189.

RGE núm. 3263/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a observatori del sexisme en la publicitat d’ofertes de
treball, DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 207-208.

RGE núm. 3454/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a parcs eòlics a Mallorca, DS núm. 17 (26
de maig), pàg. 210 i 212.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA,
MARGALIDA MONER I TUGORES

Preguntes
RGE núm. 496/05, relativa a tipus de producció ramadera

afectada per la contaminació, DS núm. 15 (7 d’abril), pàg. 190
i 191.

RGE núm. 1456/05, relativa a aportacions per a l’execució
de programes agrícoles, ramaders i desenvolupament rural, DS
núm. 16 (19 de maig), pàg. 194 i 195.

RGE núm. 1457/05, relativa a subvencions per a
l’abandonament de quota làctia, DS núm. 16 (19 de maig), pàg.
196 i 197.

RGE núm. 1458/05, relativa a quotes del sector lacti, DS
núm. 16 (19 de maig), pàg. 197 i 198.

Compareixences
RGE núm. 8805/04, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a

l’engreixament d’animals de consum humà, DS núm. 13 (10 de
febrer), pàg. 154-158, 164-165 i 167.

RGE núm. 3040/05, sobre el conflicte entre pescadors i
peixaters per la primera venda de peix a la Llotja, DS núm. 16
(19 de maig), pàg. 198, 201 i 203.

CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,
JOSEP JUAN I CARDONA

Preguntes
RGE núm. 1369/05, relativa a recinte firal al polígon de

Llevant de Palma, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 171-173 i
174.

RGE núm. 1370/05, relativa a recinte firal a Son Ferriol, DS
núm. 13 (10 de febrer), pàg. 171-173 i 174.

RGE núm. 1371/05, relativa a adquisició de terreny per a la
construcció d’un recinte firal a Palma, DS núm. 13 (10 de
febrer), pàg. 171-173 i 174.

RGE núm. 1372/05, relativa a inici de construcció del
recinte firal de Palma, DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 171-173
i 174.

RGE núm. 1441/05, relativa a coordinació per al gasoducte,
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 175 i 176.
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RGE núm. 3986/05, relativa a centre de tecnificació a
Calvià, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 218 i 219.

RGE núm. 4904/05, relativa a objectius dels viatges a la
Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 220-222 i 223-225.

RGE núm. 4907/05, relativa a resultats de les reunions
mantingudes amb representants de la Xina, DS núm. 18 (17 de
novembre), pàg. 225-226 i 227-228.

RGE núm. 4908/05, relativa a acompanyants als viatges a la
Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228 i 229.

RGE núm. 4909/05, relativa a objectius dels acompanyants
als viatges a la Xina, DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 228
i 229.

RGE núm. 4910/05, relativa a beneficis obtinguts del
contracte als viatges a la Xina, DS núm. 18 (17 de novembre),
pàg. 230 i 231-232.

TEMÀTIC

- A -

Antibiòtics tòxics
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 154-167.

- C -

Centre de tecnificació esportiva a Calvià
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 218-219.

Conflicte entre pescadors i peixaters
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 198-203.

Consum humà
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 154-167.

Contaminació
DS núm. 15 (7 d’abril), pàg.190-191.

- E -

Engreixament d’animals
DS núm. 13 (10 de febrer), pàg. 154-167.

- G -

Gasoducte
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 175-176.

- I -

Inca
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 170-175.

- O -

Observatori del sexisme
DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 206-210.

Ofertes de treball (vegeu Publicitat d'ofertes de treball)

- P -

Pàgina web de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
DS núm. 19 (24 de novembre), pàg. 238-241.

Palma
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 176-180.

Parcs eòlics
DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 210-213.

Pescadors i peixaters (vegeu Conflicte entre pescadors i
peixaters)

Polígon de Llevant
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 170-175.

Producció ramadera
DS núm. 15 (7 d’abril), pàg.190-191.

Programes agrícoles, ramaders i desenvolupament rural
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 194-195.

Publicitat d’ofertes de treball
DS núm. 17 (26 de maig), pàg. 206-210.

- R -

Recinte firal
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 170-174 i 176-180.

- Q -

Quota làctia
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 195-198.

- S -

Sector lacti
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 197-198.

Sexisme (vegeu Observatori del sexisme)

Software lliure 
DS núm. 15 (7 d’abril), pàg. 186-189.

Son Ferriol
DS núm. 14 (17 de març), pàg. 170-175.

Subvencions
DS núm. 16 (19 de maig), pàg. 195-197.
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- V -

Viatges a la Xina
DS núm. 18 (17 de novembre), pàg. 219-232.

- W -

Web (vegeu Pàgina web de la comunitat autònoma de les
Illes Balears)

- X -

Xina, la (vegeu Viatges a la Xina)
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