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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la
Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat
comercial a les Illes Balears, per la transposició de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en
el mercat interior.
DS núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330-338.
Votació de les esmenes que afecten l'article 8 i l'annex, DS núm.
27 (25 de novembre), pàg. 342.

PREGUNTES

RGE núm. 3365/08, relativa a inspeccions de la venda de
vehicles de segona mà.
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 199-200.

RGE núm. 8509/08 a 8511/08, 8514/08 a 8519/08, relatives
a projectes d'energia solar a Menorca (I a III), a projectes
d'energia eòlica a Menorca (I a III) i a projectes d'energia
fotovoltaica a Menorca (I a III).
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 200-202.

RGE núm. 8661/08, relativa a situació del polígon industrial
de Campanet.
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 202-203.

RGE núm. 1052/09, relativa a mesures especials per al
sector de la construcció.
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 203-205.

RGE núm. 3764/09, relativa a ajudes al sector agrari i
ramader de les Illes Balears per palAliar les pèrdues
ocasionades pels darrers temporals.
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 239-241.

RGE núm. 8352/09, relativa a percentatge d'impagats.
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 302-304.

RGE núm. 8353/09, relativa a mesures de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per fomentar l'activitat
productiva.
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 307-311.

RGE núm. 8354/09, 8355/09, 8356/09 i 8357/09, relatives a
actuacions en matèria de foment i modernització dels
comerços urbans.
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 311-312.

RGE núm. 8358/09 i 8359/09, relatives al Foro Banesto
Lidera i a línia de finançament acordada entre el Govern i
Banesto.
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 305-307.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3764/09, relativa a ajudes al sector agrari i
ramader de les Illes Balears per palAliar les pèrdues
ocasionades pels darrers temporals.
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 239-241.

COMPAREIXENCES

Del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i Beltran, sobre
els canvis produïts en el sistema de tarifació i facturació
posat en marxa el mes de gener.
DS núm. 18 (5 de març), pàg. 214-226.

RGE núm. 3190/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre les mesures per palAliar la crisi
econòmica dins el sector primari.
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 230-239.

RGE núm. 1051/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2008 per part de la Direcció General de
Comerç.
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 246-253.

RGE núm. 4889/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre les mesures per palAliar els
mals causats per les inclemències meteorològiques.
DS núm. 21 (23 d'abril); pàg. 258-265.

RGE núm. 4890/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre el Pla de desenvolupament
rural.
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 270-276.

RGE núm. 6672/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts de les direccions generals de Promoció
Industrial i d'Energia.
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 276-282.

RGE núm. 6772/09 i 7211/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre la problemàtica del boví de llei,
inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa Proagro,
respectivament.
DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 286-296.

RGE núm. 12120/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre la situació del sector del
vacum.
DS núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 318-327.
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D'ALTRES

Acord de recaptar la presència del Sr. Bartomeu Reus i
Beltran, president de GESA, per informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en
marxa el mes de gener.
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 206-208.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, DS
núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330, 331, 333-334 i 336.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3764/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per
palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals, DS
núm. 19 (19 de març), pàg. 239-240.

Compareixences
Del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i Beltran, sobre

els canvis produïts en el sistema de tarifació i facturació posat
en marxa el mes de gener, DS núm. 18 (5 de març), pàg. 219-
220 i 223-224.

RGE núm. 3190/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre les mesures per palAliar la crisi econòmica dins
el sector primari, DS núm. 19 (19 de març), pàg. 234.

RGE núm. 1051/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2008 per part de la Direcció General de Comerç,
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 248 i 251.

RGE núm. 4890/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre el Pla de desenvolupament rural, DS núm. 22 (7
de maig), pàg. 273.

RGE núm. 6672/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts de les direccions generals de Promoció Industrial
i d'Energia, DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 279.

RGE núm. 6772/09 i 7211/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre la problemàtica del boví de llei,
inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa Proagro,
respectivament, DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 290 i 295.

D'altres
Acord de recaptar la presència del Sr. Bartomeu Reus i

Beltran, president de GESA, per informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en marxa
el mes de gener, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 206.

GARCÍAS I SIMÓN, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3764/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per
palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals, DS
núm. 19 (19 de març), pàg. 240.

Compareixences
RGE núm. 3190/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les mesures per palAliar la crisi econòmica dins
el sector primari, DS núm. 19 (19 de març), pàg. 234-235 i 238.

RGE núm. 4889/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre les mesures per palAliar els mals causats per les
inclemències meteorològiques, DS núm. 21 (23 d'abril), pàg.
261-262 i 264.

RGE núm. 4890/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre el Pla de desenvolupament rural, DS núm. 22 (7
de maig), pàg. 273.

RGE núm. 6772/09 i 7211/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre la problemàtica del boví de llei,
inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa Proagro,
respectivament, DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 290-291 i 295.

RGE núm. 12120/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca sobre la situació del sector del vacum, DS
núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 322-323.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 8509/08 a 8511/08, 8514/08 a 8519/08, relatives

a projectes d'energia solar a Menorca (I a III), a projectes
d'energia eòlica a Menorca (I a III) i a projectes d'energia
fotovoltaica a Menorca (I a III), DS núm. 17 (26 de febrer), pàg.
200-201 i 202.

RGE núm. 8352/09, relativa a percentatge d'impagats, DS
núm. 24 (4 de juny), pàg. 302 i 303-304.

RGE núm. 8353/09, relativa a mesures de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per fomentar l'activitat productiva,
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 307 i 309-310.

RGE núm. 8354/09, 8355/09, 8356/09 i 8357/09, relatives
a actuacions en matèria de foment i modernització dels
comerços urbans, DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 311 i 312.

RGE núm. 8358/09 i 8359/09, relatives al Foro Banesto
Lidera i a línia de finançament acordada entre el Govern i
Banesto, DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 305 i 306.
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JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, DS
núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330, 331-332, 335, 336 i 337.

Preguntes
RGE núm. 3365/08, relativa a inspeccions de la venda de

vehicles de segona mà, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 199.
RGE núm. 8661/08, relativa a situació del polígon industrial

de Campanet, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 202 i 203.
RGE núm. 1052/09, relativa a mesures especials per al

sector de la construcció, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 203
i 204.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3764/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per
palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals, DS
núm. 19 (19 de març), pàg. 239 i 241.

Compareixences
Del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i Beltran, sobre

els canvis produïts en el sistema de tarifació i facturació posat
en marxa el mes de gener, DS núm. 18 (5 de març), pàg. 220-
221 i 224-225.

RGE núm. 3190/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre les mesures per palAliar la crisi econòmica dins
el sector primari, DS núm. 19 (19 de març), pàg. 232-234 i 237-
238.

RGE núm. 4889/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre les mesures per palAliar els mals causats per les
inclemències meteorològiques, DS núm. 21 (23 d'abril), pàg.
259-261, 263-264 i 265.

RGE núm. 4890/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca, sobre el Pla de desenvolupament rural, DS núm. 22 (7
de maig), pàg. 271-273 i 274-275.

RGE núm. 6772/09 i 7211/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, sobre la problemàtica del boví de llei,
inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa Proagro,
respectivament, DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 288-289 i 293-
295.

RGE núm. 12120/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca sobre la situació del sector del vacum, DS
núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 320-321 i 325-326.

D'altres
Acord de recaptar la presència del Sr. Bartomeu Reus i

Beltran, president de GESA, per informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en marxa
el mes de gener, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 207 i 208.

Qüestions d'ordre
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 198-199.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, DS
núm. 26 (19 de novembre), pàg. 332-333 i 336.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Compareixences
RGE núm. 6772/09 i 7211/09, de l'Hble. Sra. Consellera

d'Agricultura i Pesca, sobre la problemàtica del boví de llei,
inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa Proagro,
respectivament, DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 289-290.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, DS
núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330, 334-335 i 337.

Compareixences
Del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i Beltran, sobre

els canvis produïts en el sistema de tarifació i facturació posat
en marxa el mes de gener, DS núm. 18 (5 de març), pàg. 218-
219, 223 i 226.

RGE núm. 1051/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2008 per part de la Direcció General de Comerç,
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 248-249 i 252.

RGE núm. 6672/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts de les direccions generals de Promoció Industrial
i d'Energia, DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 279.

D'altres
Acord de recaptar la presència del Sr. Bartomeu Reus i

Beltran, president de GESA, per informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en marxa
el mes de gener, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 206 i 207.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 1051/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,

Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears per al 2008 per part de la Direcció General de Comerç,
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 246-248 i 250-251.

RGE núm. 6672/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,
Indústria i Energia, sobre el grau de compliment dels
pressuposts de les direccions generals de Promoció Industrial
i d'Energia, DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 277-278 i 281-282.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 11509/09, de reforma de la

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial
a les Illes Balears, per la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, DS
núm. 26 (19 de novembre), pàg. 337.

Compareixences
RGE núm. 4889/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura

i Pesca, sobre les mesures per palAliar els mals causats per les
inclemències meteorològiques, DS núm. 21 (23 d'abril), pàg.
261, 263-264 i 265.

RGE núm. 12120/09, de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca sobre la situació del sector del vacum, DS
núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 321-322.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA, MERCÈ
AMER I RIERA

Compareixences
RGE núm. 3190/09, sobre les mesures per palAliar la crisi

econòmica dins el sector primari, DS núm. 19 (19 de març),
pàg. 230-232, 235-237 i 238-239.

RGE núm. 4889/09, sobre les mesures per palAliar els mals
causats per les inclemències meteorològiques, DS núm. 21 (23
d'abril), pàg. 258-259, 262-263 i 265.

RGE núm. 4890/09, sobre el Pla de desenvolupament rural,
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 270-271, 273-274 i 275-276.

RGE núm. 6772/09 i 7211/09, sobre la problemàtica del
boví de llei, inclòs el Proagro i altres ajuts i sobre el programa
Proagro, respectivament, DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 286-
288, 291-293 i 295-296.

RGE núm. 12120/09, sobre la situació del sector del vacum,
DS núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 318-320, 323-325 i 326-327.

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

Preguntes
RGE núm. 3365/08, relativa a inspeccions de la venda de

vehicles de segona mà, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 199.
RGE núm. 8509/08 a 8511/08, 8514/08 a 8519/08, relatives

a projectes d'energia solar a Menorca (I a III), a projectes
d'energia eòlica a Menorca (I a III) i a projectes d'energia
fotovoltaica a Menorca (I a III), DS núm. 17 (26 de febrer), pàg.
201 i 202.

RGE núm. 8661/08, relativa a situació del polígon industrial
de Campanet, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 202 i 203.

RGE núm. 1052/09, relativa a mesures especials per al
sector de la construcció, DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 203
i 204-205.

RGE núm. 8353/09, relativa a mesures de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia per fomentar l'activitat productiva,
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 307-309 i 310-311.

RGE núm. 8354/09, 8355/09, 8356/09 i 8357/09, relatives
a actuacions en matèria de foment i modernització dels
comerços urbans, DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 311 i 312.

Compareixences
RGE núm. 1051/09, sobre el grau de compliment dels

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2008 per part de la Direcció General de Comerç,
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 246, 249-250 i 252-253.

RGE núm. 6672/09, sobre el grau de compliment dels
pressuposts de les direccions generals de Promoció Industrial
i d'Energia, DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 276-277, 279-281 i
282.

CONSELLER D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ,
CARLES MANERA I ERBINA

Preguntes
RGE núm. 8352/09, relativa a percentatge d'impagats, DS

núm. 24 (4 de juny), pàg. 302-303 i 304.
RGE núm. 8358/09 i 8359/09, relatives al Foro Banesto

Lidera i a línia de finançament acordada entre el Govern i
Banesto, DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 305 i 306.

D'ALTRES

DIRECTOR GENERAL DE GESA, ANDREU ROTGER
I AMENGUAL

Compareixences
Del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i Beltran, sobre

els canvis produïts en el sistema de tarifació i facturació posat
en marxa el mes de gener, DS núm. 18 (5 de març), pàg. 214-
217 i 225-226.

PRESIDENT DE GESA, BARTOMEU REUS I BELTRÁN

Compareixences
Sobre els canvis produïts en el sistema de tarifació i

facturació posat en marxa el mes de gener, DS núm. 18 (5 de
març), pàg. 214, 217-218, 221-223, 225 i 226.
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TEMÀTIC

- A -

Activitat productiva (vegeu Foment de l'---)

- B -

Banesto
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 305.

Boví de llet
DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 286. 

- C -

Comerços urbans
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 311.

Crisi econòmica
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 230.

- D -

Direcció General 
de Comerç
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 246.
d'Energia
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 276.
de Promoció Industrial
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 276.

Directiva 2006/123/CE
DS núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330.
DS núm. 27 (25 de novembre), pàg. 342.

- E -

Energia 
eòlica
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 200.
fotovoltaica
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 200.
solar
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 200.

- F -

Facturació de GESA (vegeu Tarifació i ---)

Foment de l'activitat productiva
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 307.

Foro Banesto Lidera
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 305.

- G -

GESA (vegeu Tarifació i facturació de ---)

- I -

Impagats
DS núm. 24 (4 de juny), pàg. 302.

Inclemències meteorològiques
DS núm. 21 (23 d'abril), pàg. 258.

Inspeccions de la venda de vehicles de segona mà
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 199.

- L -

Llei 11/2001, d'ordenació de l'activitat comercial
DS núm. 26 (19 de novembre), pàg. 330.
DS núm. 27 (25 de novembre), pàg. 342.

- P -

Pla de desenvolupament rural
DS núm. 22 (7 de maig), pàg. 270.

Polígon industrial de Campanet
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 202.

Pressuposts generals per al 2008 
DS núm. 20 (26 de març), pàg. 246.

Proagro 
DS núm. 23 (21 de maig), pàg. 286. 
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- S -

Sector 
agrari i ramader
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 239.
de la construcció
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 203.
primari
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 230.
del vacum 
DS núm. 25 (1 d'octubre), pàg. 322-323.

- T -

Tarifació i facturació de GESA
DS núm. 17 (26 de febrer), pàg. 206.
DS núm. 18 (5 de març), pàg. 214.

Temporals
DS núm. 19 (19 de març), pàg. 239.

- V -

Vacum (vegeu Sector del ---)

Vehicles de segona mà (vegeu Inspeccions de la venda de -
--)
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