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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció de secretari o secretària.
DS núm. 39, pàg. 540.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la
seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears.
DS núm. 44, pàg. 614-634.

Del Projecte de llei RGE núm.6542/18, agrària de les Illes
Balears.
DS núm. 48, pàg. 710-739.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8427/17, relativa a contractació pública també
per a les petites i mitjanes empreses.
DS núm. 36, pàg. 512-515.

RGE núm. 10395/17, relativa a la defensa del món rural.
DS núm. 37, pàg. 522-525.

RGE núm. 15341/17, relativa a impuls dels clústers de
moda i alimentació i la seva ubicació a Inca.
DS núm. 37, pàg. 525-528.

RGE núm. 17051/17, relativa a implantació del sistema de
xecs de formació per a persones aturades.
DS núm. 36, pàg. 515-519.

RGE núm. 300/18, relativa a increment de la dotació
econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i
d’Eivissa.
DS núm. 38, pàg. 532-535.

RGE núm. 801/18, relativa a establir un sistema públic de
pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de
les desigualtats.
DS núm. 38, pàg. 532.

RGE núm. 3657/18, relativa a modificació de la Llei de
contractació de crèdits immobiliaris. 
DS núm. 42, pàg. 594-597.

RGE núm. 4072/18, relativa al dret de ser atesos a les
oficines del SOIB més properes al domicili. 
DS núm. 43, pàg. 602-606.

RGE núm. 5053/18, relativa a lluita contra la precarietat
laborals als aeroports de les Illes Balears. 
DS núm. 43, pàg. 606-611.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic I
Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018.
DS núm. 38, pàg. 535-536.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a
Eivissa i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals
i d’inversió europeus.
DS núm. 42, pàg. 597-599.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre
les directrius generals de l’acció del govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord
amb el programa polític del Govern.
DS núm. 40, pàg. 552-567.

RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i
Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018.
DS núm. 39, pàg. 540-549.

RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia
de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures
adoptades en matèria de sinistralitat laboral.
DS núm. 41, pàg. 570-590.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a
Eivissa i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals
d’inversió europeus.
DS núm. 45, pàg. 653-661.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de
les polítiques actives d’ocupació.
DS núm. 45, pàg. 638-653.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears.
DS núm. 47, pàg. 690-707.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia I
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament
energètic a l’illa de Menorca.
DS núm. 46, pàg. 664-686.
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INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 48, pàg. 710-711, 723 i 734.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 526 i 528.

Compareixences
RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 580-581 i
589.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 48, pàg. 720-721 i 726-727.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 563 i 567.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 674-676 i 683-684.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i

Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 670-671 i 680-681.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 623-6624,  628 i 629.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 515.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 518.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38, pàg. 533.

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 594 i 597.

RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 602-603.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 609-610.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 535.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 599.

Compareixences
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 543 i 547.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 617-619, 625, 628, 629 i 633.

Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes
Balears, DS núm. 48, pàg. 712-714, 724 i 727.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
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contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 514.

RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 524.

RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 527-528.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 517-518.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38 , pàg. 533-534.

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 596.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 536.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 599.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 562.

RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 579-580 i
588.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 647-648.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 698-699 i 705-706.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 673-674 i 682-683.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa
i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei

d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals d’inversió
europeus, DS núm. 45, pàg. 659.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 648-649.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 700.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 619-621, 626-627, 630 i 631.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 615-616.

Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes
Balears, DS núm. 48, pàg. 711-712.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 622-6623 i 627.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 523-524.

RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 527.

RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 603 i 605.

Compareixences
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 544-545 i 547-548.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 696-697 i 704-705.
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LIMONES I COSTA, SILVIA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 523.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.6542/18, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 48, pàg. 717-718.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 512 i 515.

RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 522 i 525.

RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 525-526 i 528.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 517.

RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 602, 605 i 606.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 608-609.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 535.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 561-562.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 668-670 i 680.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 523.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 605.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 616-617, 625, 628, 629, 630, 631 i 634.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 514-515.

RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 524.

RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 528.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 515-516 i 518.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38, pàg. 534.

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 597.

RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 604 i 605.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 609.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 536.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
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relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 597-598.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 562-563.

RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 545-546 i 548.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa
i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals d’inversió
europeus, DS núm. 45, pàg. 658-659 i 661.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 648.

RAMÓN I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 527.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 622, 627 i 629.

Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes
Balears, DS núm. 48, pàg. 722-723 i 727.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 514.

RGE núm. 10395/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la defensa
del món rural, DS núm. 37, pàg. 523.

RGE núm. 15341/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a impuls
dels clústers de moda i alimentació i la seva ubicació a Inca,
DS núm. 37, pàg. 527.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 516-517.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de

comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38, pàg. 533.

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 595-596.

RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 603-604.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 608.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 535.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 598-599.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 560-561.

RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 543-544.

RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 578-579.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 647.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 698 i 705.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 672-673.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 558-559 i 567.
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SAURA  I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Mesa de la comissió
Elecció de secretari o secretària, DS núm. 39, pàg. 540.

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 48, pàg. 718-720 i 725-726.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 513-514.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 516.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38, pàg. 533.

RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 595.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 606-607 i 610-
611.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 535.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 598.

Compareixences
RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme , per tal d’informar sobre les
directrius generals de l’acció del govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 40, pàg. 559-560.

RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 577-578 i
587-588.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa
i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals d’inversió
europeus, DS núm. 45, pàg. 659.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 646-647.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 671-672 i 681-682.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 614-615 i 624.

Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes
Balears, DS núm. 48, pàg. 711.

Compareixences
RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i

Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 580 i 588-
589.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 699 i 706.

RGE núm. 12247/18, del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat, per explicar la situació del subministrament energètic
a l’illa de Menorca, DS núm. 46, pàg. 674 i 683.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Compareixences
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 545.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la

seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears, DS núm. 44,
pàg. 621-622, 627 i 633.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8427/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
contractació pública també per a les petites i mitjanes
empreses, DS núm. 36, pàg. 512-513.

RGE núm. 17051/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a implantació del sistema de xecs de formació per a persones
aturades, DS núm. 36, pàg. 516.

RGE núm. 300/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de la dotació econòmica a les cambres oficials de
comerç, indústria, serveis i navegació de Menorca i d’Eivissa,
DS núm. 38, pàg. 532 i 334-335.
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RGE núm. 3657/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris, DS núm. 42, pàg. 594-595.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social, per tal d’explicar el pla d’actuació per al 2018, DS núm.
38, pàg. 535.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç I
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de comptes
relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l’estat de
comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de
les Illes Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus, DS
núm. 42, pàg. 598.

Compareixences
RGE núm. 1501/18, del president del Consell Econòmic i

Social de les Illes Balears, per tal d’explicar el pla d’actuació
per al 2018, DS núm. 39, pàg. 544.

RGE núm. 2380/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el balanç de l’Estratègia de
Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades
en matèria de sinistralitat laboral, DS núm. 41, pàg. 575-577 i
586-587.

RGE núm. 4412/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre la situació de l’estat de
comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa
i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals d’inversió
europeus, DS núm. 45, pàg. 659.

RGE núm. 7506/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre l’avaluació i eficàcia de les
polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg. 646.

RGE núm. 11238/18, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per tal d’informar sobre el tancament de diverses
indústries i situació de teixit industrial a les Illes Balears, DS
núm. 47, pàg. 695-696 i 703-704.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes

Balears, DS núm. 48, pàg. 715-717, 724-725 i 727.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4072/18, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al dret de
ser atesos a les oficines del SOIB més properes al domicili, DS
núm. 43, pàg. 603.

RGE núm. 5053/18, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a lluita contra la precarietat laborals als
aeroports de les Illes Balears, DS núm. 43, pàg. 607-608.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Compareixences
RGE núm. 17146/17, per tal d’informar sobre les directrius

generals de l’acció del govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 40, pàg. 552-557, 564-567 i 567.

CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT, MARC ISAAC PONS I PONS

Compareixences
RGE núm. 12247/18, per explicar la situació del

subministrament energètic a l’illa de Menorca, DS núm. 46,
pàg. 664-668, 676-679 i 684-686.

CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA,
IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences
RGE núm. 2380/18, per tal d’informar sobre el balanç de

l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les
mesures adoptades en matèria de sinistralitat laboral, DS núm.
41, pàg. 570-575, 581-586 i 589-590.

RGE núm. 4412/18, per tal d’informar sobre la situació de
l’estat de comptes relatius als cursos de formació ocupacional
a Eivissa i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals
d’inversió europeus, DS núm. 45, pàg. 653-658, 659-661 i 661.

RGE núm. 7506/18, per tal d’informar sobre l’avaluació i
eficàcia de les polítiques actives d’ocupació, DS núm. 45, pàg.
638-645, 646, 649-652.

RGE núm. 11238/18, per tal d’informar sobre el tancament
de diverses indústries i situació de teixit industrial a les Illes
Balears, DS núm. 47, pàg. 690-695, 700-703 i 706-707.

ALTS CÀRRECS

PRESIDENT DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE
LES ILLES BALEARS, CARLES MANERA I ERBINA

Compareixences
RGE núm. 1501/18, per tal d’explicar el pla d’actuació per

al 2018, DS núm. 39, pàg. 540-543, 546-547 i 549.
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TEMÀTIC 

- A -

Aeroports
precarietat laboral
DS núm. 43, pàg. 606.

- C -

Cambres de comerç, indústria, serveis i navegació
DS núm. 38, pàg. 532.

CES 
Pla d’actuació CES
DS núm. 38, pàg. 535. 
DS núm. 39, pàg. 540.

Clústers de moda i alimentació
DS núm. 37, pàg. 525.

Contractació pública
DS núm. 36, pàg. 512.

Cursos formació ocupacional a Eivissa 
DS núm. 42, pàg. 597.
DS núm. 45, pàg. 653.

- E -

Energia
subministrament a Menorca
DS núm. 46, pàg. 664.

- F -

Formació
xecs
DS núm. 36, pàg. 515.

- G -

Govern
acció
DS núm. 40, pàg. 552.

- I -

Indústria/indústries
tancament
DS núm. 47, pàg. 690.
teixit
DS núm. 47, pàg. 690.

- L -

Llei 
agrària de les Illes Balears
DS núm. 48, pàg. 710.
de contractació de crèdits immobiliaris
DS núm. 42, pàg. 594.

- M -

Món rural
DS núm. 37, pàg. 522.

- O -

Ocupació
polítiques actives
DS núm. 45, pàg. 638.

- P -

Pensions
sistema públic
DS núm. 38, pàg. 532.

- S -

Seguretat i salut laboral
DS núm. 44, pàg. 614.
Estratègia 2016-2020
DS núm. 41, pàg. 570.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears
atenció
DS núm. 43, pàg. 602.
estat de comptes
DS núm. 42, pàg. 597.
DS núm. 45, pàg. 653.
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