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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 2287/11, relativa a Pla de sanejament econòmic.
DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 47.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3057/11, relativa a mesures de suport a
explotacions agrícoles afectades per incendis.
DS núm. 3 (29 de setembre), pàg. 26-28.

RGE núm. 3128/11, relativa a potenciar i facilitar la
internacionalització de les empreses i els productes de les
Illes Balears.
DS núm. 5 (13 d’octubre), pàg. 58-62.

RGE núm. 3463/11, relativa a calendari de pagament a
empreses i entitats.
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 66-69.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 2286/11, la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat
pel Govern de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal
Estatal.
DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 51.

RGE núm. 3495/11, la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el pla de millora del sector públic instrumental
anunciat pel Govern de les Illes Balears el passat 28 de
setembre de 2011.
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 69-70.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1919/11 i 1945/11, del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori sobre les línies d’actuació en
matèria de medi rural i marí i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern.
DS núm. 2 (22 de setembre), pàg. 6-22.

RGE núm. 1930/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre les línies
d'actuació en matèria d'indústria, energia, comerç i
empresa i les directrius generals de l'acció del govern que
desenvoluparà en les àrees de la seva responsabilitat,
d'acord amb el programa polític del Govern.
DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 34.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3128/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciar i facilitar la internacionalització de les
empreses i els productes de les Illes Balears, DS núm. 5 (13
d’octubre), pàg. 58-59, 61 i 62.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
PSM-Entesa-IniciativaVerds i Més per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 2287/11, relativa a Pla de sanejament econòmic,

DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 47-48 i 49-50.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3057/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades
per incendis, DS núm. 3 (29 de setembre), pàg. 227.

RGE núm. 3128/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a potenciar i facilitar la internacionalització de les
empreses i els productes de les Illes Balears, DS núm. 5 (13
d’octubre), pàg. 60-61.

RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a calendari de pagament a empreses i entitats, DS núm.
6 (27 d’octubre), pàg. 67.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat pel Govern
de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal Estatal, DS
núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 51.

RGE núm. 3495/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
pla de millora del sector públic instrumental anunciat pel
Govern de les Illes Balears el passat 28 de setembre de 2011,
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 69.
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Compareixences
RGE núm. 1919/11 i 1945/11, del conseller d’Agricultura,

Medi Ambient i Territori sobre les línies d’actuació en matèria
de medi rural i marí i les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 2 (22 de
setembre), pàg. 12-13 i 20-21.

RGE núm. 1930/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre les línies
d'actuació en matèria d'indústria, energia, comerç i empresa i
les directrius generals de l'acció del govern que desenvoluparà
en les àrees de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 39-40 i 44-
45.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3057/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades
per incendis, DS núm. 3 (29 de setembre), pàg. 26-27 i 28.

Compareixences
RGE núm. 1919/11 i 1945/11, del conseller d’Agricultura,

Medi Ambient i Territori sobre les línies d’actuació en matèria
de medi rural i marí i les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 2 (22 de
setembre), pàg. 10-12 i 20.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 3057/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport a explotacions agrícoles afectades
per incendis, DS núm. 3 (29 de setembre), pàg. 27-28.

DURÁN I CLADERA, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3128/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a potenciar i facilitar la internacionalització de les
empreses i els productes de les Illes Balears, DS núm. 5 (13
d’octubre), pàg. 59-60 i 61.

MERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a calendari de pagament a empreses i entitats, DS núm.
6 (27 d’octubre), pàg. 67-68.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat pel Govern
de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal Estatal, DS
núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 52.

RGE núm. 3495/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
pla de millora del sector públic instrumental anunciat pel
Govern de les Illes Balears el passat 28 de setembre de 2011,
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 70.

Compareixences
RGE núm. 1930/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre les línies
d'actuació en matèria d'indústria, energia, comerç i empresa i
les directrius generals de l'acció del govern que desenvoluparà
en les àrees de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 41-42 i 45.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3463/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a calendari de pagament a empreses i entitats, DS núm.
6 (27 d’octubre), pàg. 66 i 68-69.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2286/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
Pla de sanejament i estabilitat econòmica presentat pel Govern
de les Illes Balears al Consell de Política Fiscal Estatal, DS
núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 52.

RGE núm. 3495/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, per la qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el
pla de millora del sector públic instrumental anunciat pel
Govern de les Illes Balears el passat 28 de setembre de 2011,
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 69.

Compareixences
RGE núm. 1930/11 i 1946/11, del vicepresident econòmic,

de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre les línies
d'actuació en matèria d'indústria, energia, comerç i empresa i
les directrius generals de l'acció del govern que desenvoluparà
en les àrees de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 37-39 i 43-
44.
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PONS I FULLANA, MARIA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 1919/11 i 1945/11, del conseller d’Agricultura,

Medi Ambient i Territori sobre les línies d’actuació en matèria
de medi rural i marí i les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 2 (22 de
setembre), pàg. 13-14 i 21.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI, GABRIEL COMPANY I BAUZÁ

Compareixences
RGE núm. 1919/11 i 1945/11, sobre les línies d’actuació en

matèria de medi rural i marí i les directrius generals de l’acció
de govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern, DS núm. 2 (22 de
setembre), pàg. 6-10, 14-20 i 21-22.

VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ, JOSÉ IGNACIO
AGUILÓ I FUSTER

Preguntes
RGE núm. 2287/11, relativa a Pla de sanejament econòmic,

DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 48-49 i 50-51.

Compareixences
RGE núm. 1930/11 i 1946/11, sobre les línies d'actuació en

matèria d'indústria, energia, comerç i empresa i les directrius
generals de l'acció del govern que desenvoluparà en les àrees
de la seva responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 34-37, 42-43 i 45-47.

TEMÀTIC

- A -

Ajudes a explotacions agrícoles afectades per incendis 
DS núm. 3 (29 de setembre), pàg. 26.

- C -

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
DS núm. 2 (22 de setembre), pàg. 6.

- E -

Empreses (vegeu Pagament a — i entitats)

Entitats (vegeu Pagament a empreses i —)

- I -

Internacionalització d’empreses i productes 
DS núm. 5 (13 d’octubre), pàg. 58.

- P -

Pagament a empreses i entitats
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 66.

Pla de sanejament econòmic
DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 47 i 51.

- S -

Sector públic instrumental
DS núm. 6 (27 d’octubre), pàg. 69.

- V -

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d‘Ocupació

DS núm. 4 (6 d’octubre), pàg. 34.
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