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SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta.
DS núm. 5, pàg. 100.

PREGUNTES

RGE núm. 4716/19, relativa a arribada de creuers a les
Illes Balears (1).
DS núm. 5, pàg. 100.
 
RGE núm. 4717/19, relativa a arribada de creuers a les
Illes Balears (2).
DS núm. 5, pàg. 100.

RGE núm. 4718/19, relativa a arribada de creuers a les
Illes Balears (3).
DS núm. 5, pàg. 100.

RGE núm. 4719/19, relativa a turismofòbia (1).
DS núm. 5, pàg. 100.

RGE núm. 4720/19, relativa a turismofòbia (2).
DS núm. 5, pàg. 100.

RGE núm. 4786/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes
Balears (1).
DS núm. 5, pàg. 101.

RGE núm. 4787/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes
Balears (2).
DS núm. 5, pàg. 101.

RGE núm. 4788/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes
Balears (3).
DS núm. 5, pàg. 105.

RGE núm. 4789/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes
Balears (4).
DS núm. 5, pàg. 106.

RGE núm. 4790/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes
Balears (5).
DS núm. 5, pàg. 108.

RGE núm. 5606/19, relativa a mesures per part del Govern
perquè els emprenedors puguin tenir una “segona
oportunitat” empresarial.
DS núm. 5, pàg. 110. 

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4586/19, relativa a servei públic de la ruta
Menorca-Madrid.
DS núm. 3, pàg. 46.

RGE núm. 4780/19, relativa a millora i adequació
normativa a efectes de còmput de places dels establiments
d’allotjament turístic.
DS núm. 3, pàg. 49.

RGE núm. 7344/19, relativa a suport a les cambreres de pis.
DS núm. 6, pàg. 116.

RGE núm. 7689/19, relativa a la revisió del traspàs de
promoció turística.
DS núm. 7, pàg. 125. 

RGE núm. 7734/19, relativa a fixació d’uns criteris
objectius d’assignació dels fons de l’impost sobre estades
turístiques i canvi del paper de la Comissió d’impuls del
turisme sostenible.
DS núm. 7, pàg. 129. 

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 7700/19, del director de l’AETIB, Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, sobre projectes
a càrrec de l’ITS.
DS núm. 7, pàg. 124.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar 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 de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador
turístic global Thomas Cook.
DS núm. 4, pàg. 56.

D' ALTRES

Compliment de l’acord de la Mesa del Parlament en relació
amb el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021.
DS núm. 6, pàg. 116.

INTERVINENTS
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DIPUTATS I DIPUTADES

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, DS núm.
3, pàg. 47.

RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa
a efectes de còmput de places dels establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 3, pàg. 50-51.

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular) 

Preguntes
RGE núm. 4786/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (1), DS núm. 5, pàg. 101.
RGE núm. 4787/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (2), DS núm. 5, pàg. 101.
RGE núm. 4788/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (3), DS núm. 5, pàg. 105.
RGE núm. 4789/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (4), DS núm. 5, pàg. 106.
RGE núm. 4790/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (5), DS núm. 5, pàg. 108.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, DS núm.
3, pàg. 46 i 48-49.

RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa
a efectes de còmput de places dels establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 3, pàg. 50.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm.
7, pàg. 125-126 i 128-129.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 130-131. 

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del

director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg.
124.

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 12.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 61.

CAMPOS I ASENSI, JORGE (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares) 

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 31.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 78.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 116-117 i 120.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP  (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 85.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA  (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, DS núm. 3, pàg. 47-
48.

RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa a
efectes de còmput de places dels establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 3, pàg. 50.

RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 119-120.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm. 7, pàg.
127.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 132.

Sol·licituds de compareixences
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RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del
director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg.
125.

GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm.
7, pàg. 127-128.

MARTÍN I PERDIZ, ANTONIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 117 i 121.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm.
7, pàg. 126.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 131. 

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del

director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg.
124.

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 20.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 71 i 92.

MAS I TUGORES, JOAN JOSEP  (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa
a efectes de còmput de places dels establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 3, pàg. 50.

RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 117-118 i 121.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm. 7, pàg.
126-127.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 131-132. 

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 29.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 76 i 94.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, DS núm. 3, pàg. 48.
RGE núm. 4780/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a millora i adequació normativa a
efectes de còmput de places dels establiments d’allotjament
turístic, DS núm. 3, pàg. 49 i 51.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm. 7, pàg.
127.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 129-130 i 133-134. 

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del

director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg. 124.

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 35.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 80 i 95.
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PÉREZ-RIBAS I GUERRERO,  MARC  (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Preguntes
RGE núm. 5606/19, relativa a mesures per part del Govern

perquè els emprenedors puguin tenir una “segona oportunitat”
empresarial, DS núm. 5, pàg. 110. 

Proposicions no de llei
RGE núm. 4586/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei públic de la ruta Menorca-Madrid, DS núm.
3, pàg. 48.

RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 119.

RGE núm. 7689/19, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la revisió del traspàs de promoció turística, DS núm.
7, pàg. 126.

RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 131.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del

director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg.
124.

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 24.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 73 i 92.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 7344/19, presentada pels Grups Parlamentari

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a les cambreres de pis, DS núm. 6, pàg. 118-119.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR  (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7734/18, del Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a fixació d’uns criteris objectius
d’assignació dels fons de l’impost sobre estades turístiques i
canvi del paper de la Comissió d’impuls del turisme sostenible,
DS núm. 7, pàg. 132-133.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 7700/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, del

director de l’AETIB, Agència d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, sobre projectes a càrrec de l’ITS, DS núm. 7, pàg. 125.

Compareixences
RGE núm. 3068/19, del conseller de Model Econòmic,

Turisme i Treball, 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 de les Illes
Balears, DS núm. 2, pàg. 41.

RGE núm. 5761/19, del conseller de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per tal d’informar sobre la notícia del
tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic
global Thomas Cook, DS núm. 4, pàg. 90.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I
TREBALL, IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Preguntes
RGE núm. 4786/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (1), DS núm. 5, pàg. 101.
RGE núm. 4787/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (2), DS núm. 5, pàg. 101.
RGE núm. 4788/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (3), DS núm. 5, pàg. 105.
RGE núm. 4789/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (4), DS núm. 5, pàg. 106.
RGE núm. 4790/19, relativa a turisme d’excessos a les Illes

Balears (5), DS núm. 5, pàg. 108.
RGE núm. 5606/19, relativa a mesures per part del Govern

perquè els emprenedors puguin tenir una “segona oportunitat”
empresarial, DS núm. 5, pàg. 110. 

Compareixences
RGE núm. 3068/19, 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 de
les Illes Balears, DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 5761/19, sobre la notícia del tancament del grup
de viatges britànic i segon operador turístic global Thomas
Cook, DS núm. 4, pàg. 56.

TEMÀTIC 

- A- 

Allotjament turístic
DS núm. 3, pàg. 49.
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6 TURISME / Índex any 2019 

- C -

Cambreres de pis
DS núm. 6, pàg. 116.

Comissió d’impuls del turisme sostenible
DS núm. 7, pàg. 129.

- I -

Impost sobre estades turístiques
assignació del fons
DS núm. 7, pàg. 129.
projectes a càrrec
DS núm. 7, pàg. 124.

- P -

Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021
DS núm. 6, pàg. 116.

- S - 

Segona oportunitat empresarial
DS núm. 5, pàg. 110.

Servei públic de la ruta Menorca-Madrid
DS núm. 3, pàg. 46.

- T -

Thomas Cook
DS núm. 4, pàg. 56.

Traspàs de promoció turística
DS núm. 7, pàg. 125. 

Turisme d’excessos
DS núm. 5, pàg. 101.
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