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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera

de les Illes Balears.

DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 818-825.

Del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes

a les Illes Balears.

DS núm. 54 (14 de juliol), pàg. 806-813.

Del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes

Balears.

DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 842-851.

Del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes

Balears.

DS núm. 64 (24 de novembre), pàg. 938-946.

PREGUNTES

RGE núm. 1458/14, relativa a casino, 1.

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 902-905.

RGE núm. 1459/14, relativa a casino, 2.

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 905-910.

RGE núm. 1460/14, relativa a casino, 3.

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 910-914.

RGE núm. 1461/14, relativa a casino, 4.

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 914-917.

RGE núm. 1462/14, relativa a casino, 5.

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 917-919.

RGE núm. 4807/14, relativa a caps de porcí vacunats l’any

2013.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4808/14, relativa a caps de porcí vacunats l’any

2012.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4809/14, relativa a caps de porcí vacunats l’any

2011.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4810/14, relativa a caps de porcí vacunats l’any

2010.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4811/14, relativa a caps de porcí vacunats l’any

2009.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4812/14, relativa a explotació de porcí vacunats

l’any 2013.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4813/14, relativa a explotació de porcí vacunats

l’any 2012.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4814/14, relativa a explotació de porcí vacunats

l’any 2011.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4815/14, relativa a explotació de porcí vacunats

l’any 2010.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4816/14, relativa a explotació de porcí vacunats

l’any 2009.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4817/14, relativa a extraccions de sang a caps de

porcí l’any 2013.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 4818/14, relativa a extraccions de sang a caps de

porcí l’any 2012.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 4819/14, relativa a extraccions de sang a caps de

porcí l’any 2011.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 4820/14, relativa a extraccions de sang a caps de

porcí l’any 2010.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 4821/14, relativa a extraccions de sang a caps de

porcí l’any 2009.

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 8257/14, relativa a projectes d’alta tensió (I).

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 879-884.

RGE núm. 8258/14, relativa a projectes d’alta tensió (II).

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 879-884.

RGE núm. 8259/14, relativa a projectes d’alta tensió (III).

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 879-884.

RGE núm. 8807/14, relativa a inversions en regadius (I).

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 894.

RGE núm. 8808/14, relativa a inversions en regadius (II).

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 896.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 9847/13, relativa al foment de l’economia social

i del cooperativisme a les Illes Balears.

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 626-629.

RGE núm. 9911/13, relativa al desenvolupament de la

distribució de gas natural.

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 610-613.

RGE núm. 10129/13, relativa a revisió i concertació dels

incentius a la contractació per a colAlectius vulnerables.

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 629-633.

RGE núm. 11043/13, relativa al programa de mesures de

suport per al perllongament del període d’activitat dels

treballadors fixos discontinus que treballen al sector

turístic en temporada baixa.

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 633-636.

RGE núm. 11044/13, relativa a rebuig a la reforma del

sector elèctric.

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 613-618.

RGE núm. 11066/13, relativa al Pla d’ocupació, paper del

SOIB i criminalització dels aturats.

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 618-623.

RGE núm. 13804/13, relativa a cable de la companyia Red

Eléctrica Española (REE).

DS núm. 44 (27 de febrer), pàg. 642-646.

RGE núm. 398/14, relativa a pobresa energètica.

DS núm. 44 (27 de febrer), pàg. 646-651.

RGE núm. 678/14, relativa a lluitar contra la pobresa

energètica.

DS núm. 44 (27 de febrer), pàg. 646-651.

RGE núm. 813/14, relativa al gran pacte social per a un

nou model econòmic.

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 654-659

RGE núm. 1339/14, relativa al suport a les empreses del

sector de les energies renovables.

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 659-662.

RGE núm. 1340/14, relativa al nou règim especial per a les

Illes Balears.

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 662-667.

RGE núm. 1412/14, relativa a la modificació del nou impost

sobre la compravenda de vehicles de segona mà.

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 686-689.

RGE núm. 1473/14, relativa a implantació de la Garantia

Juvenil d’Ocupació.

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 689-693.

RGE núm. 1565/14, relativa a la deducció fiscal per inversió

en start-ups tecnològiques. 

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 693-696.

RGE núm. 2156/14, relativa al nou estatut de l’autònom,

mesures estructurals relatives a la fiscalitat, cotització i

règim de concurs dels autònoms.

DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 734-738.

RGE núm. 2222/14, relativa a mesures urgents d’ocupació

per a desocupats majors de 45 anys.

DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 738-742.

RGE núm. 4735/14, relativa al servei públic i gratuït de

suport als joves emprenedors.

DS núm. 52 (29 de maig), pàg. 778-781.

RGE núm. 7087/14, relativa a reobertura de la planta

embotelladora de Coca-Cola a Mallorca.

DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 830-833.

RGE núm. 7170/14, relativa a la política d’ocupació juvenil

amb els joves i els consells.

DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 833-838.

RGE núm. 7653/14, relativa a Fresch-start.

DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 854-859.

RGE núm. 8201/14, relativa a garantir les inversions

estatutàries.

DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 859-862.

RGE núm. 8289/14, relativa a liberalització de la quota

lletera.

DS núm. 59 (2 d’octubre), pàg. 866-869.

RGE núm. 8519/14, relativa al Pla de reactivació industrial.

DS núm. 59 (2 d’octubre), pàg. 869-871.

RGE núm. 8550/14, relativa a mesures de protecció de

l’artesania.

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 874-876.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 686/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre quina és la situació actual, les

conseqüències que pot suposar el possible tancament de la

planta embotelladora de Coca-Cola.

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 876-877.

RGE núm. 1137/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre la gestió del procés de concessió del

nou casino al Teatre Balear.

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 877-878.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 6158/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre la liberalització de la quota

lletera el 2015.

DS núm. 46 (13 de març), pàg. 670-683.

RGE núm. 9685/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els costos de la Seguretat Social dels

treballadors fixos discontinus.

DS núm. 50 (24 d’abril), pàg. 746-759.

RGE núm. 83/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial.

DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 762-775

RGE núm. 84/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes

Balears en energies renovables.

DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 786-800.

RGE núm. 2230/14, dels senadors en representació de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre la seva

activitat parlamentària en relació amb les prospeccions

petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels

interessos de la ciutadania balear. 

DS núm. 48 (3 d’abril), pàg. 702-729.

DS núm. 63 (20 de novembre), pàg. 922-935.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 13804/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cable de la companyia Red Eléctrica Española (REE), DS

núm. 44 (27 de febrer), pàg. 642-643 i 645-646.

RGE núm. 398/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pobresa energètica, DS núm. 44 (27 de febrer), pàg.

647-649 i 650-651.

RGE núm. 678/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,

relativa a lluitar contra la pobresa energètica, DS núm. 44 (27

de febrer), pàg. 647-649 i 650-651. 

RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola

a Mallorca, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 830-831.

RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la política d’ocupació juvenil amb els joves i els

consells, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 834-835.

RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de protecció de la artesania, DS núm. 60 (9

d’octubre), pàg. 874-875.

Compareixences

RGE núm. 9685/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els costos de la Seguretat Social dels

treballadors fixos discontinus, DS núm. 50 (24 d’abril), pàg.

748-750 i 755-756.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 686/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre quina és la situació actual, les

conseqüències que pot suposar el possible tancament de la

planta embotelladora de Coca-Cola, DS núm. 60 (9 d’octubre),

pàg. 876.

RGE núm. 1137/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre la gestió del procés de concessió del nou

casino al Teatre Balear, DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 877-

878. 

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al foment de l’economia social i del cooperativisme a

les Illes Balears, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 626 i 628-

629. 

RGE núm. 10129/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació

per a colAlectius vulnerables, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg.

629 i 632.

RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al programa de suport per al perllongament del període

d’activitat dels treballadors fixos discontinus que treballen al

sector turístic en temporada baixa, DS núm. 43 (13 de febrer),

pàg. 633-634 i 635. 

RGE núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors

de 45 anys, DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 738-739 i 741-742.

RGE núm. 4735/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al servei públic i gratuït de suport als joves

emprenedors, DS núm. 52 (29 de maig), pàg. 778-779 i 780-

781.

RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola

a Mallorca, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 830 i 832-833.

RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la política d’ocupació juvenil amb els joves i els

consells, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 833-834 i 837-

838.

Compareixences

RGE núm. 9685/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els costos de la Seguretat Social dels

treballadors fixos discontinus, DS núm. 50 (24 d’abril), pàg.

747-748, 755.

BAUZÁ I COLOM, ROSA MARIA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors

de 45 anys, DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 739-741.
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BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda

de vehicles de segona mà, DS núm. 47 (27 de març), pàg. 686-

687 i 688-689.

Compareixences

RGE núm. 2230/14 i 5665/14, dels senadors en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

sobre la seva activitat parlamentària en relació amb les

prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en

defensa dels interessos de la ciutadania balear, DS núm. 48 (3

d’abril), pàg. 707-708 i 714-715; i DS núm. 63 (20 de

novembre),pàg. 926-927 i 933.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al nou règim especial per a les Illes Balears, DS núm.

45 (6 de març), pàg. 664-666.

RGE núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda

de vehicles de segona mà, DS núm. 47 (27 de març), pàg. 687-

688.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm.7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

Fresch-start, DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 856-857.

FERNÁNDEZ I JUAN, JAIME (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 11044/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric, DS núm. 42 (6

de febrer), pàg. 615-616.

RGE núm. 13804/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cable de la companyia Red Eléctrica Española (REE), DS

núm. 44 (27 de febrer), pàg. 644-645.

RGE núm. 398/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pobresa energètica, DS núm. 44 (27 de febrer), pàg.

649-650.

RGE núm. 678/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

lluitar contra la pobresa energètica, DS núm. 44 (27 de febrer),

pàg. 649-650. 

RGE núm. 1339/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport a les empreses del sector de les energies

renovables, DS núm. 45 (6 de març), pàg. 660-661.

Compareixences

RGE núm. 84/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes Balears en

energies renovables, DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 792-793 i

797-798.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes

a les Illes Balears, DS núm. 54 (14 de juliol), pàg. 808-810 i

811-812.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9911/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al desenvolupament de la distribució de gas natural, DS núm.

42 (6 de febrer), pàg. 610-611 i 612-613.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 2230/14 i 5665/14, dels senadors en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per

tal d’informar de la seva activitat parlamentària en relació amb

les prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en

defensa dels interessos de la ciutadania balear, DS núm. 48 (3

d’abril), pàg. 708-709, 715-716, 722-723 i 727-728; i DS núm.

63 (20 de novembre),pàg. 927-928 i 933-934.

MAICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera

de les Illes Balears, DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 820-822

i 823.

Proposicions no de llei

RGE núm. 8519/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Pla de reactivació industrial, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 869 i 871.

RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de protecció de la artesania, DS núm. 60 (9

d’octubre), pàg. 874 i 875-876.

M ARÍ I FERRER, M ARÍA VIRTUDES (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera

de les Illes Balears, DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 820-822

i 823.
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MAS I COLOM, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

MÉS)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera

de les Illes Balears, DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 820 i

822-823.

Del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes

a les Illes Balears, DS núm. 54 (14 de juliol), pàg. 807-808 i

810-811.

Del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les

Illes Balears, DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 842, 845-846

i 847-849.

Del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 64 (24 de novembre), pàg. 940-941 i 943.

Preguntes

RGE núm. 1458/14, relativa a casino 1, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 902-903 i 903-904.

RGE núm. 1459/14, relativa a casino 2, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 905-906 i  908-909.

RGE núm. 1460/14, relativa a casino 3, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 910-912 i 913.

RGE núm. 1461/14, relativa a casino 4, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 914-915 i 916-917.

RGE núm. 1462/14, relativa a casino 5, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 917 i 918.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al foment de l’economia social i del cooperativisme a

les Illes Balears, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 627.

RGE núm. 9911/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al desenvolupament de la distribució de gas natural, DS núm.

42 (6 de febrer), pàg. 612.

RGE núm. 10129/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació

per a colAlectius vulnerables, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg.

630.

RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al programa de mesures de suport per al perllongament

del període d’activitat dels treballadors fixos discontinus que

treballen al sector turístic en temporada baixa, DS núm. 43 (13

de febrer), pàg. 634.

RGE núm. 11044/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric, DS núm. 42 (6

febrer), pàg. 614-615.

RGE núm. 11066/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al Pla d’ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats,

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 618-619 i 622-623.

RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al

gran pacte social per a un nou model econòmic, DS núm. 45 (6

de març), pàg. 654-655 i 658-659.

RGE núm. 1339/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport a les empreses del sector de les energies

renovables, DS núm. 45 (6 de març), pàg. 660.

RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al nou règim especial per a les Illes Balears, DS núm.

45 (6 de març), pàg. 663-664.

RGE núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda

de vehicles de segona mà, DS núm. 47 (27 de març), pàg. 687.

RGE núm. 1473/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a implantació de la Garantia Juvenil d’Ocupació, DS núm. 47

(27 de març), pàg. 689 i 692.

RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la deducció fiscal per inversió en startups tecnològiques, DS

núm. 47 (27 de març), pàg. 693 i 695-696.

RGE núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al nou estatut de l’autònom, mesures estructurals relatives a la

fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms, DS núm.

49 (10 d’abril), pàg. 734-735 i 737-738.

RGE núm. 2222/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures urgents d’ocupació per a desocupats majors

de 45 anys, DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 739.

RGE núm. 4735/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al servei públic i gratuït de suport als joves

emprenedors, DS núm. 52 (29 de maig), pàg. 779.

RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a Fresch-start, DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 854-856 i

858-859.

RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a garantir les inversions estatutàries, DS núm. 58 (25

de setembre), pàg. 860.

RGE núm. 8289/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a liberalització de la quota lletera, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 867.

RGE núm. 8519/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Pla de reactivació industrial, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 869.

Compareixences

RGE núm. 6158/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre la liberalització de la quota lletera el

2015, DS núm. 46 (13 de març), pàg. 673-674 i 679-680.  

RGE núm. 2230/14 i 5665/14, dels senadors en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

sobre la seva activitat parlamentària en relació amb les

prospeccions petrolíferes i de les iniciatives previstes en

defensa dels interessos de la ciutadania balear, DS núm. 48 (3

d’abril), pàg. 705-707, 713-714, 720-721 i 725-726; i DS núm.

63 (20 de novembre),pàg. 924-925 i 932-933.

RGE núm. 83/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial, DS

núm. 51 (8 de maig), pàg. 765-766 i 770-771.

RGE núm. 84/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes Balears en

energies renovables, DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 789, 791-

792 i 796-797.

M ERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les

Illes Balears, DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 843-845,

846848 i 850-851.

Proposicions no de llei

RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al

gran pacte social per a un nou model econòmic, DS núm. 45 (6

de març), pàg. 656-658.
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RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la deducció fiscal per inversió en startups tecnològiques, DS

núm. 47 (27 de març), pàg. 694-695.

RGE núm. 4735/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al servei públic i gratuït de suport als joves

emprenedors, DS núm. 52 (29 de maig), pàg. 779-780.

RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola

a Mallorca, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 831-832.

RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a garantir les inversions estatutàries, DS núm. 58 (25

de setembre), pàg. 860-862.

RGE núm. 8519/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Pla de reactivació industrial, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 870-871.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Diputat no adscrit)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les

Illes Balears, DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 842.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup

Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 64 (24 de novembre), pàg. 941-942 i 943.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9847/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al foment de l’economia social i del cooperativisme a

les Illes Balears, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 627-628.

RGE núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al nou estatut de l’autònom, mesures estructurals relatives a la

fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms, DS núm.

49 (10 d’abril), pàg. 736-737.

RGE núm.7653/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

Fresch-start, DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 857-858.

RGE núm. 8289/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a liberalització de la quota lletera, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 867-868.

Compareixences

RGE núm. 6158/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre la liberalització de la quota lletera el

2015, DS núm. 46 (13 de març), pàg. 674-675 i 680-681.  

RGE núm. 83/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial, DS

núm. 51 (8 de maig), pàg. 766-767 i 771-772.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 686/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre quina és la situació actual, les

conseqüències que pot suposar el possible tancament de la

planta embotelladora de Coca-Cola, DS núm. 60 (9 d’octubre),

pàg. 877.

RGE núm. 1137/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre la gestió del procés de concessió del nou

casino al Teatre Balear, DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 878. 

PONS I PONS, MARC (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d’ordenació minera

de les Illes Balears, DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 818-820,

822 i 824-825.

Del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 64 (24 de novembre), pàg. 938-940 i 942-

943.

Preguntes

RGE núm. 8257/14 a 8259/14, relatives a projectes d’alta

tensió (I a III), DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 879-880, 882 i

884.

RGE núm. 8807/14, relativa a inversions en regadius (I),

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 894 i 895.

RGE núm. 8808/14, relativa a inversions en regadius (II),

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 896-897.

Proposicions no de llei

RGE núm. 9911/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al desenvolupament de la distribució de gas natural, DS núm.

42 (6 de febrer), pàg. 611-612.

RGE núm. 11044/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a rebuig a la reforma del sector elèctric, DS núm. 42 (6

de febrer), pàg. 613-614 i 617-618.

RGE núm. 13804/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cable de la companyia Red Eléctrica Española (REE), DS

núm. 44 (27 de febrer), pàg. 643-644.

RGE núm. 398/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pobresa energètica, DS núm. 44 (27 de febrer), pàg.

646-647 i 650.

RGE núm. 678/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

lluitar contra la pobresa energètica, DS núm. 44 (27 de febrer),

pàg. 646-647 i 650. 

RGE núm. 813/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa al

gran pacte social per a un nou model econòmic, DS núm. 45 (6

de març), pàg. 655-656.

RGE núm. 1339/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al suport a les empreses del sector de les energies

renovables, DS núm. 45 (6 de març), pàg. 659-660 i 661.

RGE núm. 1340/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al nou règim especial per a les Illes Balears, DS núm.

45 (6 de març), pàg. 662-663 i 666-667.

RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a garantir les inversions estatutàries, DS núm. 58 (25

de setembre), pàg. 859-860 i 862.

RGE núm. 8289/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a liberalització de la quota lletera, DS núm. 59 (2

d’octubre), pàg. 866-867 i 868-869.

Compareixences

RGE núm. 6158/13, del conseller d’Agricultura, Medi

Ambient i Territori, sobre la liberalització de la quota lletera el

2015, DS núm. 46 (13 de març), pàg. 671-673 i 678-679.  

RGE núm. 84/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre el règim especial per a les Illes Balears en

energies renovables, DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 789-791 i

795-796.
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PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 10129/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió i concertació dels incentius a la contractació

per a colAlectius vulnerables, DS núm. 43 (13 de febrer), pàg.

630-632.

RGE núm. 11043/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al programa de mesures de suport per al perllongament

del període d’activitat dels treballadors fixos discontinus que

treballen al sector turístic en temporada baixa, DS núm. 43 (13

de febrer), pàg. 634-635.

RGE núm. 11066/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al Pla d’ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats,

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 620-622.

RGE núm. 1473/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a implantació de la Garantia Juvenil d’Ocupació, DS núm. 47

(27 de març), pàg. 690-692.

RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la política d’ocupació juvenil amb els joves i els

consells, DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 835-837.

Compareixences

RGE núm. 9685/13, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els costos de la Seguretat Social dels

treballadors fixos discontinus, DS núm. 50 (24 d’abril), pàg.

750-751 i 756-757.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes

a les Illes Balears, DS núm. 54 (14 de juliol), pàg. 806-807 i

810.

Del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les

Illes Balears, DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 842-843, 846,

848 i 850-851.

Proposicions no de llei

RGE núm. 11066/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al Pla d’ocupació, paper del SOIB i criminalització dels aturats,

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 619-620.

RGE núm. 1473/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a implantació de la Garantia Juvenil d’Ocupació, DS núm. 47

(27 de març), pàg. 689-690.

RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a la deducció fiscal per inversió en startups tecnològiques, DS

núm. 47 (27 de març), pàg. 694.

RGE núm. 2156/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

al nou estatut de l’autònom, mesures estructurals relatives a la

fiscalitat, cotització i règim de concurs dels autònoms, DS núm.

49 (10 d’abril), pàg. 735-736.

Compareixences

RGE núm. 83/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre els plans de dinamització comercial, DS

núm. 51 (8 de maig), pàg. 763-765 i 769-770.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 686/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre quina és la situació actual, les

conseqüències que pot suposar el possible tancament de la

planta embotelladora de Coca-Cola, DS núm. 60 (9 d’octubre),

pàg. 877.

RGE núm. 1137/14, del conseller d’Economia i

Competitivitat, sobre la gestió del procés de concessió del nou

casino al Teatre Balear, DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 878. 

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari

MÉS)

Preguntes

RGE núm. 4807/14 a 4811/14, relatives a caps de porcí

vacunats els anys 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, DS núm. 61

(23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4812/14 a 4816/14, relatives a explotació de

porcí vacunats els anys 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, DS

núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 892.

RGE núm. 4817/14 a 4821/14, relatives a extraccions de

sang a caps de porcí els anys 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009,

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

SERRA I CABANELLAS, M ARGALIDA (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8550/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de protecció de la artesania, DS núm. 60 (9

d’octubre), pàg. 875.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari

Socialista)

Compareixences

RGE núm. 2230/14, dels senadors en representació de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar de

la seva activitat parlamentària en relació amb les prospeccions

petrolíferes i de les iniciatives previstes en defensa dels

interessos de la ciutadania balear, DS núm. 48 (3 d’abril), pàg.

721-722 i 726-727.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI AM BIENT I

TERRITORI, GABRIEL COMPANY I BAUZÁ

Preguntes

RGE núm. 4807/14 a 4811/14, relatives a caps de porcí

vacunats els anys  2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, DS núm. 61

(23 d’octubre), pàg. 891.

RGE núm. 4812/14 a 4816/14, relatives a explotació de

porcí vacunats els anys 2013, 2012, 2011, 2010 i 2009, DS

núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 892.
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RGE núm. 4817/14 a 4821/14, relatives a extraccions de

sang a caps de porcí els anys 2013, 2'12, 2011, 2010 i 2009,

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

RGE núm. 8807/14, relativa a inversions en regadius (I),

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 894-895 i 896.

RGE núm. 8808/14, relativa a inversions en regadius (II),

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 897-898.

Compareixences

RGE núm. 6158/13, sobre la liberalització de la quota

lletera el 2015, DS núm. 46 (13 de març), pàg. 670-671, 675-

678 i 681-683.

CONSELLER D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT,

JOAQUÍN GARCÍA I MARTÍNEZ

Preguntes

RGE núm. 1458/14, relativa a casino 1, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 903 i 904-905.

RGE núm. 1459/14, relativa a casino 2, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 909-908 i 909-910.

RGE núm. 1460/14, relativa a casino 3, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 912-913 i 913-914.

RGE núm. 1461/14, relativa a casino 4, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 915-916 i 917.

RGE núm. 1462/14, relativa a casino 5, DS núm. 62 (30

d’octubre), pàg. 918 i 918-919.

RGE núm. 8257/14 a 8259/14, relatives a projectes d’alta

tensió (I a III), DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 880-881, 883 i

884.

Compareixences

RGE núm. 9685/13, sobre els costos de la Seguretat Social

dels treballadors fixos discontinus, DS núm. 50 (24 d’abril),

pàg. 746-747, 751-755 i 757-759.

RGE núm. 83/14, sobre els plans de dinamització

comercial, DS núm. 51 (8 de maig), pàg. 762-763, 767-769 i

772-775.

RGE núm. 84/14, sobre el règim especial per a les Illes

Balears en energies renovables, DS núm. 53 (5 de juny), pàg.

786-788, 789, 793-795 i 798-800.

SENADORS EN REPRESENTACIÓ 
DE LA CAIB

SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, FRANCESC

ANTICH I OLIVER

Compareixences

RGE núm. 2230/14 i 5665/14, sobre la seva activitat

parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de

les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la

ciutadania balear, DS núm. 48 (3 d’abril), pàg. 702-705, 710-

713 i 716-718; i DS núm. 63 (20 de novembre), pàg. 922-923,

928-930 i 934-935.

S E N A D O R A  E N  R E P R E S E N T A C IÓ  D E  L A

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS,

MARIA ANTÒNIA GARAU I JUAN

Compareixences

RGE núm. 2230/14 i 5665/14, sobre la seva activitat

parlamentària en relació amb les prospeccions petrolíferes i de

les iniciatives previstes en defensa dels interessos de la

ciutadania balear, DS núm. 48 (3 d’abril), pàg. 718-720, 723-

725 i 728-729; i DS núm. 63 (20 de novembre), pàg. 923-924,

930-932 i 935.

TEMÀTIC

- A -

Agricultura

DS núm. 64 (24 de novembre), pàg. 938.

Alta tensió

projectes

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 879.

Artesania

mesures protecció

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 874.

Atur

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 618.

majors de 45 anys

DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 738.

Autònoms

DS núm. 49 (10 d’abril), pàg. 734.

- C - 

Casino

DS núm. 62 (30 d’octubre), pàg. 902.

concessió al Teatre Balear

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 877.

Coca-Cola

reobertura

DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 830.

tancament

DS núm. 60 (9 d’octubre), pàg. 876.

Comerç

DS núm. 57 (22 de setembre), pàg. 842.

ColAlectius vulnerables

contractació 

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 629.

Cooperativisme

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 626.
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- E -

Economia 

model

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 654.

social

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 626.

Electricitat

sector

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 613.

Emprenedors

DS núm. 52 (29 de maig), pàg. 778.

Empreses

Fresch-start

DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 854.

Energies

renovables

suport

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 659.

règim especial Illes Balears

DS núm. 53 (5 de juny), pàg. 786.

Estadística 

pla 2014-2017

DS núm. 59 (2 d’octubre), pàg. 866.

- F -

Fresch-start (vegeu Empreses)

- G -

Gas natural

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 610.

- I -

Indústria

reactivació

DS núm. 59 (2 d’octubre), pàg. 869.

Inversions estatutàries

DS núm. 58 (25 de setembre), pàg. 859.

- J -

Jocs i apostes

DS núm. 54 (14 de juliol), pàg. 806.

- M -

Mines

DS núm. 55 (4 de setembre), pàg. 818.

- O -

Ocupació

pla

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 618.

Garantia Juvenil

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 689.

política juvenil

joves i consells

DS núm. 56 (11 de setembre), pàg. 833.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

DS núm. 42 (6 de febrer), pàg. 618.

- P -

Pobresa energètica

DS núm. 44 (27 de febrer), pàg. 646.

Porcí

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 893.

Prospeccions petrolíferes

DS núm. 48 (3 d’abril), pàg. 702.

DS núm. 63 (20 de novembre), pàg. 922.

- Q -

Quota lletera 

DS núm. 59 (2 d’octubre), pàg. 866.

- R -

Red Eléctrica Española (REE)

DS núm. 44 (27 de febrer), pàg. 642.

Regadius

DS núm. 61 (23 d’octubre), pàg. 894.

Règim especial per a les Illes Balears

DS núm. 45 (6 de març), pàg. 662.

- T -

Tecnologia

start-ups

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 693.

Treball 

fixos discontinus

temporada baixa

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 633.
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costos Seguretat Social

DS núm. 50 (24 d’abril), pàg. 746.

Turisme

fixos discontinus

DS núm. 43 (13 de febrer), pàg. 633.

- V -

Vehicles segona mà

impost

DS núm. 47 (27 de març), pàg. 686.
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