
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Índex any 2010 
 

ÍNDEX

ANY 2010 

INICIATIVES

Elaboració de dictàmens 2

Preguntes 2

Proposicions no de llei 2

Compareixences 2

Eleccions de membres de la Mesa 2

INTERVINENTS

Diputats 2

Membres del Govern 4

TEMÀTIC 4



2 ECONOMIA / Índex any  2010 

 

INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 15200/09, de modificació de
la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes
Balears.
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 358-360.

Del Projecte de llei RGE núm. 3134/10, de mesures urgents
per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
DS núm. 31 (3 de juny), pàg. 378-380.

PREGUNTES

RGE núm. 13918/09, relativa a mesures informatives en
relació amb els interruptors de potència elèctrica (ICP).
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 346-348.

RGE núm. 13919/09, relativa a abonats a Menorca sense
interruptors de potència elèctrica (ICP).
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 348-350.

RGE núm. 216/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (I).
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 350-352.

RGE núm. 217/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (II).
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 352-355.

RGE núm. 4556/10 i 4557/10, relatives a evolució del
comerç a les Illes Balears i a mesures per estimular i
afavorir les activitats comercials a cada una de les illes.
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 394-399.

RGE núm. 4558/10 i 4559/10, relatives a evolució de la
indústria a les Illes Balears i a mesures per estimular i
afavorir les activitats industrials a les Illes Balears.
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 399-403.

RGE núm. 4560/10, 4561/10 i 4562/10, relatives a evolució
dels fons de l'Instituto para la diversificación y ahorro de la
energía (IDAE) per a les Illes Balears, a connexió elèctrica
per cable amb la península i a connexió elèctrica per cable
de Mallorca i Eivissa.
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 403-405.

RGE núm. 4670/10, relativa a incentius fiscals a la petita i
mitjana empresa.
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 410-411.

RGE núm. 4671/10, relativa a zones de gran afluència
turística.
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 411-412.

RGE núm. 4672/10, relativa a carrera universitària de
comerç.
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 412-413.

RGE núm. 4673/10, relativa a aprovació del Pla d’indústria.
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 413-415.

RGE núm. 4674/10, relativa a dotació econòmica per al Pla
estratègic d’indústria.
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 415-417.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 739/10, relativa a manteniment de la titularitat
de la xarxa de transport elèctric als distribuïdors de les Illes
Balears.
DS núm. 32 (10 de juny), pàg. 386-390.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 995/10, de la consellera de Comerç, Indústria i
Energia sobre el grau d’execució del pressupost de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
DS núm. 30 (29 d’abril), pàg. 366-375.

ELECCIONS DE MEMBRES DE LA MESA

Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa de la
comissió.
DS núm. 31 (3 de juny), pàg. 378.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3134/10, de mesures urgents

per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, DS núm. 31 (3
de juny), pàg. 379.

Proposicions no de llei
RGE núm. 739/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric als
distribuïdors de les Illes Balears, DS núm. 32 (10 de juny), pàg.
388-389.

Compareixences
RGE núm. 995/10, de la consellera de Comerç, Indústria i

Energia sobre el grau d’execució del pressupost de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, DS núm. 30 (29
d’abril), pàg. 369-370.
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BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3134/10, de mesures urgents

per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, DS núm. 31 (3
de juny), pàg. 379.

CRESPÍ I PRUNÉS, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 15200/09, de modificació de

la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 359-360.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 13918/09, relativa a mesures informatives en

relació amb els interruptors de potència elèctrica (ICP), DS
núm. 28 (11 de març), pàg. 346-347 i 348.

RGE núm. 13919/09, relativa a abonats a Menorca sense
interruptors de potència elèctrica (ICP), DS núm. 28 (11 de
març), pàg. 348 i 349.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 4556/10 i 4557/10, relatives a evolució del

comerç a les Illes Balears i a mesures per estimular i afavorir
les activitats comercials a cada una de les illes, DS núm. 33 (14
d’octubre), pàg. 394-395 i 397-398.

RGE núm. 4558/10 i 4559/10, relatives a evolució de la
indústria a les Illes Balears i a mesures per estimular i afavorir
les activitats industrials a les Illes Balears, DS núm. 33 (14
d’octubre), pàg. 399-400 i 401-402.

RGE núm. 4560/10, 4561/10 i 4562/10, relatives a evolució
dels fons de l'Instituto para la diversificación y ahorro de la
energía (IDAE) per a les Illes Balears, a connexió elèctrica per
cable amb la península i a connexió elèctrica per cable de
Mallorca i Eivissa, DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 403 i 404-
405.

Proposicions no de llei
RGE núm. 739/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric als
distribuïdors de les Illes Balears, DS núm. 32 (10 de juny), pàg.
388.

JUAN I CARDONA, JOSEP (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 15200/09, de modificació de

la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 360.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 15200/09, de modificació de

la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 358-359.

MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3134/10, de mesures urgents

per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, DS núm. 31 (3
de juny), pàg. 379.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 739/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric als
distribuïdors de les Illes Balears, DS núm. 32 (10 de juny), pàg.
389-390.

Compareixences
RGE núm. 995/10, de la consellera de Comerç, Indústria i

Energia sobre el grau d’execució del pressupost de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, DS núm. 30 (29
d’abril), pàg. 370-371.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 4670/10, relativa a incentius fiscals a la petita i

mitjana empresa, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 410 i 411.
RGE núm. 4671/10, relativa a zones de gran afluència

turística, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 411 i 412.
RGE núm. 4672/10, relativa a carrera universitària de

comerç, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 412 i 413.
RGE núm. 4673/10, relativa a aprovació del Pla d’indústria,

DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 413 i 414.
RGE núm. 4674/10, relativa a dotació econòmica per al Pla

estratègic d’indústria, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 415 i
416.

Compareixences
RGE núm. 995/10, de la consellera de Comerç, Indústria i

Energia sobre el grau d’execució del pressupost de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, DS núm. 30 (29
d’abril), pàg. 368-369 i 373-374.
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RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 15200/09, de modificació de

la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 359.

RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 216/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (I),

DS núm. 28 (11 de març), pàg. 350 i 351.
RGE núm. 217/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (II),

DS núm. 28 (11 de març), pàg. 352-353 i 354.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 739/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

manteniment de la titularitat de la xarxa de transport elèctric als
distribuïdors de les Illes Balears, DS núm. 32 (10 de juny), pàg.
387 i 390.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3134/10, de mesures urgents

per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, DS núm. 31 (3
de juny), pàg. 380.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
RGE núm. 13918/09, relativa a mesures informatives en

relació amb els interruptors de potència elèctrica (ICP), DS
núm. 28 (11 de març), pàg. 347 i 348.

RGE núm. 13919/09, relativa a abonats a Menorca sense
interruptors de potència elèctrica (ICP), DS núm. 28 (11 de
març), pàg. 349 i 350.

RGE núm. 216/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (I),
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 350-351 i 352.

RGE núm. 217/10, relativa a recinte firal a Son Bordoy (II),
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 353-354 i 355.

RGE núm. 4556/10 i 4557/10, relatives a evolució del
comerç a les Illes Balears i a mesures per estimular i afavorir
les activitats comercials a cada una de les illes, DS núm. 33 (14
d’octubre), pàg. 395-397 i 398-399.

RGE núm. 4558/10 i 4559/10, relatives a evolució de la
indústria a les Illes Balears i a mesures per estimular i afavorir
les activitats industrials a les Illes Balears, DS núm. 33 (14
d’octubre), pàg. 400-401 i 402-403.

RGE núm. 4560/10, 4561/10 i 4562/10, relatives a evolució
dels fons de l'Instituto para la diversificación y ahorro de la
energía (IDAE) per a les Illes Balears, a connexió elèctrica per
cable amb la península i a connexió elèctrica per cable de
Mallorca i Eivissa, DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 403-404 i
405.

RGE núm. 4670/10, relativa a incentius fiscals a la petita i
mitjana empresa, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 410 i 411.

RGE núm. 4671/10, relativa a zones de gran afluència
turística, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 411 i 412.

RGE núm. 4672/10, relativa a carrera universitària de
comerç, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 412 i 413.

RGE núm. 4673/10, relativa a aprovació del Pla d’indústria,
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 414 i 415.

RGE núm. 4674/10, relativa a dotació econòmica per al Pla
estratègic d’indústria, DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 416 i
417.

Compareixences

RGE núm. 995/10, sobre el grau d’execució del pressupost
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, DS núm. 30
(29 d’abril), pàg. 366-368, 371-373 i 374.

TEMÀTIC

- A -

Activitats 
comercials 
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 394.
industrials 
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 399.

Afluència turística (vegeu Zones de gran —)

- C -

Carrera universitària de comerç
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 412.

Comerç (vegeu també Activitats comercials i Carrera
universitària de —)

DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 394.

Connexió elèctrica per cable
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 403.

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia (vegeu
Pressupost de la —)
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- E -

Empresa, petita i mitjana (vegeu Incentius fiscals a la —)

Estadística (vegeu Llei 3/2002, d’—)

- I -

IDAE (vegeu Institut per a la diversificació i l’estalvi de
l’energia)

Impuls de la inversió
DS núm. 31 (3 de juny), pàg. 378.

Incentius fiscals a la petita i mitjana empresa
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 410.

Indústria (vegeu també Activitats industrials, Pla estratègic
d’— i Pla d’—)

DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 399.

Institut per a la diversificació i l’estalvi de l’energia (IDAE)
DS núm. 33 (14 d’octubre), pàg. 403.

Interruptors de potència elèctrica
 DS núm. 28 (11 de març), pàg. 346 i 348.

Inversió (vegeu Impuls de la —)

- L -

Llei 3/2002, d’estadística de les Illes Balears
DS núm. 29 (22 d’abril), pàg. 358.

- P -

Pla 
estratègic d’indústria
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 415.
d’indústria
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 413.

Pressupost de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
DS núm. 30 (29 d’abril), pàg. 366.

- R -

Recinte firal a Son Bordoy 
DS núm. 28 (11 de març), pàg. 350 i 352.

- S -

Son Bordoy (vegeu Recinte firal a —)

- T -

Transport elèctric (vegeu Xarxa de —)

- X -

Xarxa de transport elèctric
DS núm. 32 (10 de juny), pàg. 387.

- Z -

Zones de gran afluència turística
DS núm. 34 (28 d’octubre), pàg. 411.
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