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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la

Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4984/15, relativa a compensació a Eivissa de la

confiscació del dret d’usdefruit de Ses Salines.

DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 98-101.

RGE núm. 5391/15, relativa als plans directors sectorials de

comerç.

DS núm. 7 (22 d’octubre), pàg. 106-110.

RGE núm. 5725/15, relativa a ajuda a la Cambra de

Comerç de Menorca.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 114-118.

RGE núm. 6819/15, relativa a suport a les petites i mitjanes

empreses.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 118-120.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les

seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa

polític del Govern i sobre les línies programàtiques de la

seva conselleria pel que fa a innovació i recerca.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 22-42. 

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a comerç i indústria.

DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 66-93.

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a agricultura i pesca.

DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 46-62. 

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a energia.

DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6-16.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 109.

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 116-117.

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 83-84 i 92.

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 55-56 i 61.

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 15. 

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 34-35

i 41.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
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CAM POM AR I ORELL, JOANA AINA (Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 99.

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 107.

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 115.

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 119.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 29-30

i 39.

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 78-79 i 92.

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 9 i 15.

CASANOVA I PEIRÓ, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 100-101.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 100.

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 108.

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 115-116.

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 119.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 31-33

i 39-40.

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 80-82 i 92.

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), 

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 10 i 15.

COMPANY I BAUZÁ, GABRIEL (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 50-52 i 59-

60. 

GARAU I SALAS, JAUM E JUAN (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 118 i 120.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
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JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 28-29

i 39.

LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Compareixences

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 11.

MARÍ I BOSÓ, JOSÉ VICENTE (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 98-99.

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 106 i 110.

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 118.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 26-27

i 38-39. 

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 75-76 i 91.

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 7-8 i 14-15.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 98 i 101.

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 107-108.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 30-31.

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 79-80.

M E R C A D A L  I C A M P S , M A R G A R E T  (G r up

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 114 i 117.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEASRS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 99.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4984/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

compensació a Eivissa de la confiscació del dret d’usdefruit de

Ses Salines, DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 100.

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 108.

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 116.

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 119-120.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
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Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 33-34

i 40.

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 82-83.

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 55.

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 11.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Compareixences

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 53-54 i 60-

61. 

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5725/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuda a la Cambra de Comerç de Menorca, DS núm. 8 (29

d’octubre), pàg. 115.

RGE núm. 6819/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a suport a les petites i mitjanes empreses, DS núm. 8

(29 d’octubre), pàg. 118-119.

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a comerç i

indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 77-78 i 91-92.

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, del conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg.52-53 i 60.

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, del conseller de Territori,

Energia i Mobilitat, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a energia, DS

núm. 2 (17 de setembre), pàg. 8-9 i 15.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5391/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

als plans directors sectorials de comerç, DS núm. 7 (22

d’octubre), pàg. 106-107.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,

RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4297/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a innovació i recerca, DS núm. 3 (24 de setembre), pàg.22-26,

36-38 i 41-42.

C O N S E L L E R  D E  T E R R IT O R I, E N E R G IA  I

MOBILITAT, JOAN BONED I ROIG

Compareixences

RGE núm. 4212/15 i 4293/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a energia, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6-7, 12-14 i 16.

CONSELLER DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I

PESCA, VICENÇ VIDAL I MATAS

Compareixences 

RGE núm. 4211/15 i 4290/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a agricultura i pesca, DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 46-50, 56-

59 i 61-62.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
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CONSELLER DE TREBALL, COM ERÇ I INDÚSTRIA,

IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4289/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a comerç i indústria, DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 66-75, 84-

91 i 92-93.

TEMÀTIC

- C -

Cambra de Comerç de Menorca

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 114.

Conselleria 

d’Innovació, Recerca i Turisme

DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 22.

de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

DS núm. 4 (1 d’octubre), pàg. 46.

de Territori, Energia i Mobilitat

DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6.

de Treball, Comerç i Indústria

DS núm. 5 (8 d’octubre), pàg. 66.

- E -

Empreses

petites i mitjanes

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 118.

- P -

Plans directors sectorials de comerç

DS núm. 7 (22 d’octubre), pàg. 106.

- U -

Usdefruit de Ses Salines

DS núm. 6 (15 d’octubre), pàg. 98.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/EC-09-006.pdf#page=2
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