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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 89/08, relativa a preu de la llet.
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 86-88.

RGE núm. 90/08, relativa a tall de subministrament elèctric
a l'illa de Mallorca.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 94-95.

RGE núm. 91/08, relativa a empresaris afectats per
l'enfonsament del vaixell Don Pedro.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 95-97.

RGE núm. 92/08, relativa a tarifes elèctriques especials
agrícoles.
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 88-89.

RGE núm. 93/08, relativa a extracció de corall vermell.
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 89-90.

RGE núm. 94/08, relativa a mesures per a la sequera.
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 90-91.

RGE núm. 3360/08 i 3361/08, relatives a mesures per al
foment del sector de la construcció i a reconversió d'aquest
sector.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 97-100.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2618/07, relativa a conflicte de competències
amb el Govern central (gasoducte d'Eivissa).
DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 54-57.

RGE núm. 2619/07, relativa a desglossament de l'Enquesta
de Serveis.
DS núm. 6 (21 de febrer), pàg. 67-69.

RGE núm. 2620/07, relativa a plans sectorials insulars de
comerç d'Eivissa i Formentera.
DS núm. 6 (21 de febrer), pàg. 69-73.

RGE núm. 2790/07 i 2791/07, relatives a mesures de
protecció de la tonyina vermella.
DS núm. 7 (28 de febrer), pàg. 78-80.

RGE núm. 3326/08, relativa a millora de l'habitatge rural
de les Illes Balears.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 100-104.

RGE núm. 3327/08, relativa a soterrament d'esteses
elèctriques.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 104-109.

RGE núm. 3329/08, relativa a preus del combustible.
DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 114-120.

RGE núm. 3504/08, relativa a ajuda a la creació de la
cooperació agrícola i ramadera de Formentera.
DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 120-123.

RGE núm. 3505/08, relativa a regulació de la pesca
submarina a Formentera. 
DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 126-130.

RGE núm. 4018/08, relativa a polígon de Formentera. 
DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 130-134.

RGE núm. 4520/08, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal
i suport a la fusta certificada.
DS núm. 12 (18 de setembre), pàg. 138-140.

RGE núm. 4618/08, relativa a creació d'un recinte firal
polivalent a Formentera.
DS núm. 12 (18 de setembre), pàg. 140-143.

RGE núm. 6554/08, relativa a creació de l'autoritat de
defensa de la competència de les Illes Balears.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 186-188.

RGE núm. 7690/08, relativa a mesures respecte de la
creació d'empreses i la millora de la productivitat davant la
crisi econòmica.
DS núm. 13 (25 de setembre), pàg. 146-151.

RGE núm. 8240/08, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat.
DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 178.

RGE núm. 9675/08, relativa a boicot a empreses.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 188-190.

RGE núm. 9676/08, relativa a rebuig als retalls de serveis
públics.
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 190-192.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2172/07, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre les actuacions dutes a terme
per la seva conselleria en relació amb l'enfonsament del
mercant Don Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat.
DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 57-63.

RGE núm. 8027/08, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre l'execució del pressupost del
2008 per part de la Direcció General de Pesca.
DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg. 154.

RGE núm. 8028/08, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre l'execució del pressupost del
2008 per part de la Direcció General d'Agricultura.
DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg. 163.
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D'ALTRES

Elecció del càrrec de vicepresident.
DS núm. 6 (21 de febrer), pàg. 66-67.
DS núm. 13 (25 de setembre), pàg. 151.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2619/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desglossament de l'Enquesta de Serveis, DS núm. 6 (21 de
febrer), pàg. 67-68.

RGE núm. 2620/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans sectorials insulars de comerç d'Eivissa i Formentera, DS
núm. 6 (21 de febrer), pàg. 71-72.

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera, DS núm. 11 (5
de juny), pàg. 127-128.

RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera, DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 131.

RGE núm. 7690/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures respecte de la creació d'empreses i la millora de la
productivitat davant la crisi econòmica, DS núm. 13 (25 de
setembre), pàg. 148-149.

RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 178-179 i 181-
182.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conflicte de competències amb el Govern central (gasoducte
d'Eivissa), DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 55-56.

RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, DS núm. 9 (15
de maig), pàg. 102.

RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a soterrament d'esteses elèctriques, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 107.

RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preus del combustible, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 116-
117.

RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 121.

RGE núm. 6554/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació de l'autoritat de defensa de la competència de les Illes
Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 186-187.

RGE núm. 9675/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a boicot a empreses, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
189.

RGE núm. 9676/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig als retalls de serveis públics, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 191.

Compareixences
RGE núm. 2172/07, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria en relació amb l'enfonsament del mercant Don
Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat, DS núm. 5 (7 de
febrer), pàg. 60.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conflicte de competències amb el Govern central (gasoducte
d'Eivissa), DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 56.

Compareixences
RGE núm. 2172/07, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria en relació amb l'enfonsament del mercant Don
Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat, DS núm. 5 (7 de
febrer), pàg. 61.

COSTA I SERRA, JOSEP MARIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2619/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desglossament de l'Enquesta de Serveis, DS núm. 6 (21 de
febrer), pàg. 68.

RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari
Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 79 i 80.

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera, DS núm. 11 (5
de juny), pàg. 128.

RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera, DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 132.

CRESPÍ I PRUNÉS, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7690/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures respecte de la creació d'empreses i la millora de la
productivitat davant la crisi econòmica, DS núm. 13 (25 de
setembre), pàg. 149-150.
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FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6554/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

creació de l'autoritat de defensa de la competència de les Illes
Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 187-188.

GARCIAS I SIMÓN, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 121-122.

RGE núm. 4520/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal
i suport a la fusta certificada, DS núm. 12 (18 de setembre),
pàg. 138-139.

RGE núm. 6554/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació de l'autoritat de defensa de la competència de les Illes
Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 187.

Compareixences
RGE núm. 8027/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General de Pesca, DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg.
158.

RGE núm. 8028/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General d'Agricultura, DS núm. 14 (16 d'octubre),
pàg. 168 i 169.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7690/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures respecte de la creació d'empreses i la millora de la
productivitat davant la crisi econòmica, DS núm. 13 (25 de
setembre), pàg. 146-147 i 150-151.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 89/08, relativa a preu de la llet, DS núm. 8 (3

d'abril), pàg. 86 i 87.
RGE núm. 92/08, relativa a tarifes elèctriques especials

agrícoles, DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 88 i 89.
RGE núm. 93/08, relativa a extracció de corall vermell, DS

núm. 8 (3 d'abril), pàg. 89.
RGE núm. 94/08, relativa a mesures per a la sequera, DS

núm. 8 (3 d'abril), pàg. 90 i 91.
RGE núm. 90/08, relativa a tall de subministrament elèctric

a l'illa de Mallorca, DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 94 i 95.
RGE núm. 91/08, relativa a empresaris afectats per

l'enfonsament del vaixell Don Pedro, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 95 i 96.

RGE núm. 3360/08 i 3361/08, relatives a mesures per al
foment del sector de la construcció i a reconversió d'aquest
sector, DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 97 i 98-99.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conflicte de competències amb el Govern central (gasoducte
d'Eivissa), DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 54-55 i 56-57.

RGE núm. 2619/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desglossament de l'Enquesta de Serveis, DS núm. 6 (21 de
febrer), pàg. 67 i 68-69.

RGE núm. 2620/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans sectorials insulars de comerç d'Eivissa i Formentera, DS
núm. 6 (21 de febrer), pàg. 69-70 i 72-73.

RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari
Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 78 i 79.

RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, DS núm. 9 (15
de maig), pàg. 100-101 i 103-104.

RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a soterrament d'esteses elèctriques, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 104-106 i 108-109.

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera, DS núm. 11 (5
de juny), pàg. 128-129.

RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera, DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 132-133.

RGE núm. 4618/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'un recinte firal polivalent a Formentera, DS núm. 12
(18 de setembre), pàg. 142.

Compareixences
RGE núm. 2172/07, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria en relació amb l'enfonsament del mercant Don
Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat, DS núm. 5 (7 de
febrer), pàg. 59-60 i 62.

RGE núm. 8027/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General de Pesca, DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg.
155-157 i 161-162.

RGE núm. 8028/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General d'Agricultura, DS núm. 14 (16 d'octubre),
pàg. 165-167, 168 i 171-172.

LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari

Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 4520/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal
i suport a la fusta certificada, DS núm. 12 (18 de setembre),
pàg. 138 i 140.
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RGE núm. 4618/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'un recinte firal polivalent a Formentera, DS núm. 12
(18 de setembre), pàg. 140-141.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari

Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 6554/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació de l'autoritat de defensa de la competència de les Illes
Balears, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 186 i 188.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari

Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, DS núm. 9 (15
de maig), pàg. 101.

RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a soterrament d'esteses elèctriques, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 106.

RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preus del combustible, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 115.

RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 120-121 i 122.

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera, DS núm. 11 (5
de juny), pàg. 126-127 i 129-130.

RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera, DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 130-131
i 133-134.

RGE núm. 4618/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'un recinte firal polivalent a Formentera, DS núm. 12
(18 de setembre), pàg. 140-141 i 142-143.

Compareixences
RGE núm. 8027/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General de Pesca, DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg.
157-158.

RGE núm. 8028/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre l'execució del pressupost del 2008 per part de la
Direcció General d'Agricultura, DS núm. 14 (16 d'octubre),
pàg. 167-168.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2618/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a conflicte de competències amb el Govern central (gasoducte
d'Eivissa), DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 55.

RGE núm. 2619/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desglossament de l'Enquesta de Serveis, DS núm. 6 (21 de
febrer), pàg. 67.

RGE núm. 2620/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans sectorials insulars de comerç d'Eivissa i Formentera, DS
núm. 6 (21 de febrer), pàg. 70-71.

RGE núm. 2790/07 i 2791/07, del Grup Parlamentari
Popular i del Grup Parlamentari Mixt, respectivament, relatives
a mesures de protecció de la tonyina vermella, DS núm. 7 (28
de febrer), pàg. 79.

RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, DS núm. 9 (15
de maig), pàg. 101-102.

RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a soterrament d'esteses elèctriques, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 107.

RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preus del combustible, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 116 i
120.

RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 121.

RGE núm. 3505/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regulació de la pesca submarina a Formentera, DS núm. 11 (5
de juny), pàg. 127.

RGE núm. 4018/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
polígon de Formentera, DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 131.

RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 180.

Compareixences
RGE núm. 2172/07, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les actuacions dutes a terme per la seva
conselleria en relació amb l'enfonsament del mercant Don
Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat, DS núm. 5 (7 de
febrer), pàg. 60.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2620/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a plans sectorials insulars de comerç d'Eivissa i Formentera, DS
núm. 6 (21 de febrer), pàg. 72 i 73.

RGE núm. 3327/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a soterrament d'esteses elèctriques, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 107-108.

RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preus del combustible, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 117-
118.

RGE núm. 4618/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
creació d'un recinte firal polivalent a Formentera, DS núm. 12
(18 de setembre), pàg. 141-142.
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RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 180-181.

RGE núm. 9675/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a boicot a empreses, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
188-189 i 190.

RGE núm. 9676/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig als retalls de serveis públics, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 190 i 192.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3329/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a preus del combustible, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 114-
115 i 119-120.

RGE núm. 3504/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ajuda a la creació de la cooperació agrícola i ramadera de
Formentera, DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 122.

RGE núm. 4520/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la fusta ilAlegal
i suport a la fusta certificada, DS núm. 12 (18 de setembre),
pàg. 139-140.

RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 181.

RGE núm. 9675/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a boicot a empreses, DS núm. 16 (4 de desembre), pàg.
189 i 190.

RGE núm. 9676/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig als retalls de serveis públics, DS núm. 16 (4 de
desembre), pàg. 191 i 192.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3326/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de l'habitatge rural de les Illes Balears, DS núm. 9 (15
de maig), pàg. 102-103.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7690/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures respecte de la creació d'empreses i la millora de la
productivitat davant la crisi econòmica, DS núm. 13 (25 de
setembre), pàg. 148.

RGE núm. 8240/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reconeixement dels costs
d'insularitat, DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 179-180.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA, MERCÈ
AMER I RIERA

Preguntes
RGE núm. 89/08, relativa a preu de la llet, DS núm. 8 (3

d'abril), pàg. 86 i 87-88.
RGE núm. 92/08, relativa a tarifes elèctriques especials

agrícoles, DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 88 i 89.
RGE núm. 93/08, relativa a extracció de corall vermell, DS

núm. 8 (3 d'abril), pàg. 89-90.
RGE núm. 94/08, relativa a mesures per a la sequera, DS

núm. 8 (3 d'abril), pàg. 90 i 91.

Compareixences
RGE núm. 2172/07, sobre les actuacions dutes a terme per

la seva conselleria en relació amb l'enfonsament del mercant
Don Pedro a aigües d'Eivissa aquest estiu passat, DS núm. 5 (7
de febrer), pàg. 57-59, 61-62 i 63.

RGE núm. 8027/08, sobre l'execució del pressupost del
2008 per part de la Direcció General de Pesca, DS núm. 14 (16
d'octubre), pàg. 154-155, 158-161 i 162-163.

RGE núm. 8028/08, sobre l'execució del pressupost del
2008 per part de la Direcció General d'Agricultura, DS núm. 14
(16 d'octubre), pàg. 164-165, 169-170 i 172.

CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA,
FRANCESCA VIVES I AMER

Preguntes
RGE núm. 90/08, relativa a tall de subministrament elèctric

a l'illa de Mallorca, DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 94 i 95.
RGE núm. 91/08, relativa a empresaris afectats per

l'enfonsament del vaixell Don Pedro, DS núm. 9 (15 de maig),
pàg. 96 i 97.

RGE núm. 3360/08 i 3361/08, relatives a mesures per al
foment del sector de la construcció i a reconversió d'aquest
sector, DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 98 i 99-100.

TEMÀTIC

- A -

Autoritat de defensa de la competència de les Illes Balears
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 186.

- B -

Boicot a empreses
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 186.
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- C -

Combustibles (vegeu Preu dels ---)

Construcció (vegeu Sector de la ---)

Cooperativa agrícola i ramadera a Formentera
DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 120.

Corall vermell
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 89.

Costs d'insularitat
DS núm. 15 (30 d'octubre), pàg. 178.

Creació d'empreses i millora de la productivitat davant la
crisi econòmica 

DS núm. 13 (25 de setembre), pàg. 146.

Crisi econòmica (vegeu Creació d'empreses i millora de la
productivitat davant la ---)

- D -

Defensa de la competència (vegeu Autoritat de --- de les
Illes Balears)

Direcció General d'Agricultura
DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg. 163.

Direcció General de Pesca
DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg. 154.

- E -

Empreses (vegeu Boicot a --- i Creació d'--- i millora de la
productivitat davant la crisi econòmica)

Enfonsament del vaixell Don Pedro 
DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 57.
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 95.

Enquesta de serveis
DS núm. 6 (21 de febrer), pàg. 67.

Esteses elèctriques (vegeu Soterrament d'---)

- F -

Fusta 
certificada 
DS núm. 12 (18 de setembre), pàg. 138.
ilAlegal
DS núm. 12 (18 de setembre), pàg. 138.

- G -

Gasoducte 
DS núm. 5 (7 de febrer), pàg. 54.

- H -

Habitatge rural
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 100.

- I -

Insularitat (vegeu Costs d'---)

- L -

Llet (vegeu Preu de la ---)

- P -

Pesca submarina a Formentera
DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 126.

Plans sectorials insulars de comerç
DS núm. 6 (21 de febrer), pàg. 69.

Polígon de Formentera
DS núm. 11 (5 de juny), pàg. 130.

Pressupost 2008
DS núm. 14 (16 d'octubre), pàg. 154 i 163.

Preu 
dels combustibles
DS núm. 10 (22 de maig), pàg. 114.
de la llet
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 86.

Productivitat (vegeu Creació d'empreses i millora de la ---
davant la crisi econòmica)

- R -

Recinte firal polivalent a Formentera
DS núm. 12 (18 de setembre), pàg. 140.

Retalls de serveis públics
DS núm. 16 (4 de desembre), pàg. 190.
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- S -

Sector de la construcció
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 97.

Sequera
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 90.

Serveis públics (vegeu Retalls de ---)

Soterrament d'esteses elèctriques
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 104.

- T -

Tall de subministrament elèctric
DS núm. 9 (15 de maig), pàg. 94.

Tarifes elèctriques especials agrícoles
DS núm. 8 (3 d'abril), pàg. 88.

Tonyina vermella
DS núm. 7 (28 de febrer), pàg. 78.

- V -

Vaixell Don Pedro (vegeu Enfonsament del ---)
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