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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

ELABORACIÓ DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 2012/02, de modificació
puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears.
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 296-299.

PREGUNTES

RGE núm. 2892/99, relativa a tancament d’allotjaments de
restauració.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-31.

RGE núm. 2893/99, relativa a tancament d’allotjaments
turístics.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 31-33.

RGE núm. 3082/99, relativa a conclusions del Govern de les
Illes Balears en relació amb les seves negociacions amb el
Govern de les Illes Canàries per tal d’implantar un impost
turístic.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 33-34.

RGE núm. 3083/99, relativa a criteris per valorar les
necessitats mediambientals de les Illes Balears.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

RGE núm. 3084/99, relativa a participació del sector privat
al “Fons per a inversions mediambientals”.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 35-36.

RGE núm. 3085/99, relativa a recursos del Govern per al
“Fons per a inversions mediambientals”.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 36-37.

RGE núm. 3086/99, relativa a creació d’un impost per al
“Fons per a inversions mediambientals”.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 37-38.

RGE núm. 3090/99, relativa a valoració del Pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura.
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 38-40.

RGE núm. 3091/99, relativa a modificació de la regulació
dels habitatges turístics de vacances.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 46-47.

RGE núm. 3092/99, relativa a gestions fetes pel Govern en
relació amb la construcció d’un palau de congressos i
exposicions.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48.

RGE núm. 3093/99, relativa a promoció d’esdeveniments
esportius d’alt nivell per a la millora de la imatge turística.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 48-49.

RGE núm. 3094/99, relativa a cessament del director de
l’Escola d’Hoteleria.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 49-51.

RGE núm. 3106/99, relativa a xarxa de cases rústiques de
lloguer.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 51-52.

RGE núm. 3107/99, relativa a posada en marxa d’un
conjunt d’habitatges rústics amb habitacions per llogar.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.

RGE núm. 3108/99, relativa a construcció de l’edifici Cittib.
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-54.

RGE núm. 3290/99, relativa a turisme de golf com a factor
de desestacionalització.
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 59-60.

RGE núm. 3291/99, relativa a camp de polo de Campos
(captació turisme major poder adquisitiu).
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

RGE núm. 3292/99, relativa a camp de polo de Campos
(desestacionalització indústria turística).
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

RGE núm. 3293/99, relativa a turisme nàutic com a factor
de desestacionalització turística.
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 62-63.

RGE núm. 347/00, relativa a la constitució del fòrum Illes
Balears sostenibles.
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 106-107.

RGE núm. 348/00, relativa al Pla de promoció específica
d’hivern.
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 107-109.

RGE núm. 349/00, relativa al Pla d’instalAlacions per a
zones turístiques.
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 109-111.

RGE núm. 350/00, relativa a l’estudi de zones turístiques
per poder crear una oferta especialitzada.
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 111-112.

RGE núm. 701/00, relativa al conveni subscrit entre
l’Ibatur i Viatges El Corte Inglés.
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.
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RGE núm. 702/00, relativa al conveni subscrit entre
l’Ibatur i Viatges El Corte Inglés.
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.

RGE núm. 63/01, relativa a resultat de la campanya contra
l’oferta turística no legalitzada.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 146-148.

RGE núm. 64/01, relativa a modificació de la imatge
corporativa de l’Ibatur.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 148-149.

RGE núm. 65/01, relativa a absència de les Illes Balears a
l’Expo de Hannover.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 149-151.

RGE núm. 66/01, relativa a palau de congressos de les Illes
Balears.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 151-153.

RGE núm. 288/01, relativa a grau d’acceptació i
participació del sector hoteler en el projecte de creació de
l’Institut Balear de Qualitat Turística.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 153-154.

RGE núm. 289/01, relativa a partides pressupostàries i
import que destinarà la Conselleria de Turisme a la política
de “marques”.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 290/01, relativa als resultats concrets de la
política de “marques” de la Conselleria de Turisme.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 291/01, relativa als objectius de la política de
“marques” anunciada per la Conselleria de Turisme.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 2189/01, relativa a l’equip redactor del Projecte
de llei de modificació de la Llei general turística.
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 166-167.

RGE núm. 2190/01, relativa a cost de la modificació de la
Llei general turística.
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 167-168.

RGE núm. 2191/01, relativa a la coneixença del Projecte de
llei de modificació de la Llei general turística.
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 168-170.

RGE núm. 2192/01, relativa a consens en relació amb el
Projecte de llei de modificació de la Llei general turística.
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 170-171.

RGE núm. 2196/01, relativa a redacció del reglament de
l’ecotaxa.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.

RGE núm. 2197/01, relativa a termini per tenir enllestit el
reglament de l’ecotaxa.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.

RGE núm. 2198/01, relativa a cost d’elaboració del
reglament de l’ecotaxa.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175.

RGE núm. 2199/01, relativa a consens amb els sectors
afectats en relació amb la redacció del reglament de
l’ecotaxa.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175-176.

RGE núm. 375/02, relativa al cost de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears elaborada pel Govern de les
Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234-235.

RGE núm. 376/02, relativa a la campanya publicitària
sobre la nova imatge de les Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 235-236.

RGE núm. 377/02, relativa a la presentació de la nova
imatge corporativa de les Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 236-237.

RGE núm. 378/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 237.

RGE núm. 379/02, relativa a l’empresa encarregada de
realitza la campanya publicitària de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 237.

RGE núm. 380/02, relativa a campanya publicitària relativa
a la nova imatge corporativa de les Illes Balears.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 237-238.

RGE núm. 411/02, relativa a reconeixement per part del
conseller de Turisme de la copropietat d’un allotjament
turístic sense llicència per part d’un alt càrrec de la
conselleria.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-243.

RGE núm. 412/02, relativa a la manca de llicència de
l’establiment turístic d’un alt càrrec de la Conselleria de
Turisme.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 243-244.

RGE núm. 413/02, relativa a la comunicació al Consell de
Govern del fet que un alt càrrec de la Conselleria de
Turisme tenia un establiment d’allotjament sense llicència.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 244-246.

RGE núm. 414/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 246-248.
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RGE núm. 1608/02, relativa a funcions de l’Oficina de
Turisme a Berlín.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 254-256.

RGE núm. 1609/02, relativa a retribucions del Sr. Josep
Moll en concepte de direcció de l’Oficina de Turisme a
Berlín.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256-257.

RGE núm. 1610/02, relativa a incidència de l’ecotaxa a la
temporada d’estiu.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-260.

RGE núm. 1611/02, relativa a designació del Sr. Josep Moll
com a director de l’Oficina de Turisme a Berlín.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

RGE núm. 1612/02, relativa a cost de l’Oficina de Turisme
a Berlín.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 255-256.

RGE núm. 1613/02, relativa a utilitat de l’informe elaborat
pel despatx Gómez Acebo i Pombo.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 270-271.

RGE núm. 1614/02, relativa a valoració de les declaracions
fetes per un grup de majoristes de viatges europeu.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 271-273.

RGE núm. 1623/02, relativa a termini d’execució de Canals
de comercialització turística de l’oferta immobiliària de les
Illes Balears.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274

RGE núm. 1624/02, relativa a pressupost de Canals de
comercialització turística de l’oferta immobiliària de les
Illes Balears.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1625/02, relativa a criteris d’adjudicació d’un
treball de recerca a “INTEGRAL CONSULT, SL” i
“GAAT”.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1764/02, relativa a exclusió del pagament de
l’anomenada ecotaxa.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 266-268.

RGE núm. 1765/02, relativa a modificació de l’anomenada
ecotaxa.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 268-270.

RGE núm. 1766/02, relativa a signatura del conveni de
colAlaboració anual entre Foment del Turisme i ENTURIB.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

RGE núm. 2809/02, relativa a campanyes publicitàries en
relació amb l’impost turístic.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

RGE núm. 2810/02, relativa a cost de les campanyes
realitzades en relació amb l’impost turístic.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

RGE núm. 2811/02, relativa a campanyes realitzades en
relació amb l’impost turístic.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3332/00, relativa al programa de modernització
i millora de la competitivitat del comerç a les zones
turístiques.
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 112-116.

RGE núm. 4587/00, relativa a traspàs de competències en
matèria d’ordenació turística.
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 131-134.

RGE núm. 4588/00, relativa a elaboració del pla de
promoció específica d’hivern.
DS núm. 11 (15 de febrer del 2001), pàg. 138-142.

RGE núm. 3376/01, relativa a la derogació de la Llei de
l’ecotaxa.
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 218-225.

RGE núm. 3660/01, relativa a la millora del “programa de
vacances del turisme sènior interior”.
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 225-228.

RGE núm. 1615/02, relativa a Pla específic de promoció per
als mercats emissors emergents.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 260-263.

RGE núm. 2821/02, relativa a la recuperació de la imatge
turística.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 285-291.

RGE núm. 2821/02, relativa a la recuperació de la imatge
turística.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 286-291.

RGE núm. 3554/02, relativa a la importància de destacar la
singularitat pròpia de cadascuna de les illes a les campanyes
de promoció exterior.
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294-296.

RGE núm. 3674/02, relativa a Pla d’esponjament a les illes
d’Eivissa, Formentera i Menorca.
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 302-305.

RGE núm. 3675/02, relativa a discriminació en la
distribució de les inversions amb fons provinents de
l’ecotaxa als municipis d’Eivissa.
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur
a terme durant la legislatura present.
DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 6-26.

RGE núm. 317/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’explicar les gestions fetes amb AENA i les companyies
aèries en relació amb l’impost turístic.
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66-70.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació
amb l’adquisició de finques.
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 75-87.

RGE núm. 1720/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar del viatge del conseller de Turisme a Mèxic
i als Estat Units.
DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 90-100.

RGE núm. 4146/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre acords de l’Ibatur amb els majoristes
de viatges nacionals.
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122-131.

RGE núm. 174/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre el viatge del conseller de Turisme a
Hondures i a Cuba.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 155-160.

RGE núm. 3410/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal de presentar un estudi dels costs socials i ambientals del
model turístic residencial actual a les Illes Balears.
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.

RGE núm. 3409/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a
assolir els objectius marcats.
DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg. 198-214.

RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i
de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda,
amb fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització
Colonia Virgen del Carmen de Son Serra de Marina, terme
municipal de Santa Margalida.
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Preposicions no de llei
RGE núm. 3332/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al programa de modernització i millora de la
competitivitat del comerç a les zones turístiques, DS núm. 9 (5
d’octubre del 2000), pàg. 113 i 115.
 
AMER I RIERA, MERCÈ (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 9 (5

d’octubre del 2000), pàg. 106.
Substitució del Sr. Joan Marí i Serra, DS núm. 11 (15 de

febrer del 2001), pàg. 138; DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002),
pàg. 282.

Substitució del Sr. Fèlix Fernández i Terrés, DS núm. 13 (24
de maig del 2001), pàg. 166; DS núm. 24 (21 de novembre del
2002), pàg. 294.

Substitució del Sr. Josep Marí i Ribas, DS núm. 22 (30 de
maig del 2002), pàg. 266.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a traspàs de competències en matèria
d’ordenació turística, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg.
132-134.

Informacions
Substitució del Sr. Josep Marí i Ribas, DS núm. 25 (28 de

novembre del 2002), pàg. 302.

BENNÀSSAR I TOUS, FRANCISCA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Misericòrdia Sugrañes Barenys, DS

núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30; DS núm. 4 (28
d’octubre del 1999), pàg. 47.

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 8 (11 de
maig del 2000), pàg. 90.

Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 10 (8 de
febrer del 2001), pàg. 122; DS núm. 18 (14 de febrer del 2001),
pàg. 218; DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 266.

Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 11 (15 de
febrer del 2001), pàg. 138; DS núm. 12 (22 de febrer del 2001),
pàg. 146.

Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 14 (31 de
maig del 2001), pàg. 174; DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001),
pàg. 198.
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BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4588/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a elaboració del pla de promoció específica
d’hivern, DS núm. 11 (15 de febrer del 2001), pàg. 139 i 141.

RGE núm. 3376/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la derogació de la Llei de l’ecotaxa, DS núm.
18 (14 de febrer del 2001), pàg. 220 i 224.

RGE núm. 3660/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la millora del “programa de vacances del
turisme sènior interior”, DS núm. 18 (14 de febrer del 2001),
pàg. 226-227.

RGE núm. 1615/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla específic de promoció per als mercats
emissors emergents, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg.
261 i 263.

RGE núm. 2821/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la recuperació de la imatge turística, DS
núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 287 i 290.

RGE núm. 3554/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la importància de destacar la singularitat
pròpia de cadascuna de les illes a les campanyes de promoció
exterior, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294-296.

RGE núm. 3674/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d’esponjament a les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002),
pàg. 302-303.

RGE núm. 3675/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació en la distribució de les
inversions amb fons provinents de l’ecotaxa als municipis
d’Eivissa, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 306.

Compareixences
RGE núm. 4146/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre acords de l’Ibatur amb els majoristes de
viatges nacionals, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 128.
 RGE núm. 174/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre el viatge del conseller de Turisme a
Hondures i a Cuba, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
157-158.

RGE núm. 3410/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal de presentar un estudi dels costs socials i ambientals del
model turístic residencial actual a les Illes Balears, DS núm. 15
(4 d’octubre del 2001), pàg. 184.

RGE núm. 3409/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg.
205 i 213.

RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i
de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda, amb
fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització Colonia Virgen
del Carmen de Son Serra de Marina, terme municipal de Santa
Margalida, DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 319 i 325.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 2 (23 de

setembre del 1999), pàg. 6.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 9 (5

d’octubre del 2000), pàg. 106.
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 15 (4

d’octubre del 2001), pàg. 182; DS núm. 19 (14 de març del
2002), pàg. 234; DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242.

Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 25 (28 de
novembre del 2002), pàg. 302.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 14 (31

de maig del 2001), pàg. 174.

CASTILLO I FERRER, AINA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort, DS núm. 8 (11 de
maig del 2000), pàg. 90.

DIÉGUEZ I SEGUÍ ANTONI, (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3376/01, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a la derogació de la Llei de l’ecotaxa, DS núm.
18 (14 de febrer del 2001), pàg. 220-221 i 224-225.

Compareixences
RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i

de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda, amb
fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització Colonia Virgen
del Carmen de Son Serra de Marina, terme municipal de Santa
Margalida, DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 319-321 i
325.

Informacions
Substitució del Sr. Josep Marí i Ribas, DS núm. 18 (14 de

febrer del 2001), pàg. 218; DS núm. 26 (6 de març del 2003),
pàg. 314.

FERNÁNDEZ I TERRÉS, FÈLIX (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 11 (15 de

febrer del 2001), pàg. 138.
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FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Mixt)

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Nadal i Buades, DS núm. 14 (31

de maig del 2001), pàg. 174.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i

de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda, amb
fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització Colonia Virgen
del Carmen de Son Serra de Marina, terme municipal de Santa
Margalida, DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 316-318, 320
i 323-325.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 26 (6 de

març del 2003), pàg. 314.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3082/99, relativa a conclusions del Govern de les

Illes Balears en relació amb les seves negociacions amb el
Govern de les Illes Canàries per tal d’implantar un impost
turístic, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 33-34.

RGE núm. 3083/99, relativa a criteris per valorar les
necessitats mediambientals de les Illes Balears, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

RGE núm. 3084/99, relativa a participació del sector privat
al “Fons per a inversions mediambientals”, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 36.

RGE núm. 3085/99, relativa a recursos del Govern per al
“Fons per a inversions mediambientals”, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 37.

RGE núm. 3086/99, relativa a creació d’un impost per al
“Fons per a inversions mediambientals, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 38-39.

RGE núm. 3090/99, relativa a valoració del Pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura, DS
núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 39-40.

RGE núm. 3091/99, relativa a modificació de la regulació
dels habitatges turístics de vacances, DS núm. 4 (28 d’octubre
del 1999), pàg. 46-47.

RGE núm. 3092/99, relativa a gestions fetes pel Govern en
relació amb la construcció d’un palau de congressos i
exposicions, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48.

RGE núm. 3093/99, relativa a promoció d’esdeveniments
esportius d’alt nivell per a la millora de la imatge turística, DS
núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 48-49.

RGE núm. 3094/99, relativa a cessament del director de
l’Escola d’Hoteleria, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg.
49-51.

RGE núm. 3290/99, relativa a turisme de golf com a factor
de desestacionalització, DS núm. 5 (25 de novembre del 1999),
pàg. 59.

RGE núm. 3291/99, relativa a camp de polo de Campos
(captació turisme major poder adquisitiu), DS núm. 5 (25 de
novembre del 1999), pàg. 60.

RGE núm. 3292/99, relativa a camp de polo de Campos
(desestacionalització indústria turística), DS núm. 5 (25 de
novembre del 1999), pàg. 60-61.

RGE núm. 3293/99, relativa a turisme nàutic com a factor de
desestacionalització turística, DS núm. 5 (25 de novembre del
1999), pàg. 62.

RGE núm. 347/00, relativa a la constitució del fòrum Illes
Balears sostenibles, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 106.

RGE núm. 348/00, relativa al Pla de promoció específica
d’hivern, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 107-109.

RGE núm. 349/00, relativa al Pla d’instalAlacions per a zones
turístiques, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 109-110.

RGE núm. 350/00, relativa a l’estudi de zones turístiques per
poder crear una oferta especialitzada, DS núm. 9 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 111.

RGE núm. 63/01, relativa a resultat de la campanya contra
l’oferta turística no legalitzada, DS núm. 12 (22 de febrer del
2001), pàg. 146-148.

RGE núm. 64/01, relativa a modificació de la imatge
corporativa de l’Ibatur, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001),
pàg. 148-149.

RGE núm. 65/01, relativa a absència de les Illes Balears a
l’Expo de Hannover, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
149-151.

RGE núm. 66/01, relativa a palau de congressos de les Illes
Balears, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 151-152.

RGE núm. 288/01, relativa a grau d’acceptació i participació
del sector hoteler en el projecte de creació de l’Institut Balear de
Qualitat Turística, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
153-154.

RGE núm. 289/01, relativa a partides pressupostàries i
import que destinarà la Conselleria de Turisme a la política de
“marques”, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 290/01, relativa als resultats concrets de la
política de “marques” de la Conselleria de Turisme, DS núm. 12
(22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 291/01, relativa als objectius de la política de
“marques” anunciada per la Conselleria de Turisme, DS núm.
12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 2196/01, relativa a redacció del reglament de
l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.

RGE núm. 2197/01, relativa a termini per tenir enllestit el
reglament de l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg.
174.

RGE núm. 2198/01, relativa a cost d’elaboració del
reglament de l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg.
175.

RGE núm. 2199/01, relativa a consens amb els sectors
afectats en relació amb la redacció del reglament de l’ecotaxa,
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175-176.

RGE núm. 1608/02, relativa a funcions de l’Oficina de
Turisme a Berlín, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 254-
255.
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RGE núm. 1609/02, relativa a retribucions del Sr. Josep
Moll en concepte de direcció de l’Oficina de Turisme a Berlín,
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257.

RGE núm. 1610/02, relativa a incidència de l’ecotaxa a la
temporada d’estiu, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-
259.

RGE núm. 1611/02, relativa a designació del Sr. Josep Moll
com a director de l’Oficina de Turisme a Berlín, DS núm. 21
(23 de maig del 2002), pàg. 256.

RGE núm. 1612/02, relativa a cost de l’Oficina de Turisme
a Berlín, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

RGE núm. 1613/02, relativa a utilitat de l’informe elaborat
pel despatx Gómez Acebo i Pombo, DS núm. 22 (30 de maig
del 2002), pàg. 270-271.

RGE núm. 1614/02, relativa a valoració de les declaracions
fetes per un grup de majoristes de viatges europeu, DS núm. 22
(30 de maig del 2002), pàg. 271-272.

RGE núm. 1623/02, relativa a termini d’execució de Canals
de comercialització turística de l’oferta immobiliària de les Illes
Balears, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1624/02, relativa a pressupost de Canals de
comercialització turística de l’oferta immobiliària de les Illes
Balears, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1625/02, relativa a criteris d’adjudicació d’un
treball de recerca a “INTEGRAL CONSULT, SL” i “GAAT”,
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1764/02, relativa a exclusió del pagament de
l’anomenada ecotaxa, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg.
266-268.

RGE núm. 1765/02, relativa a modificació de l’anomenada
ecotaxa, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 268-269.

RGE núm. 1766/02, relativa a signatura del conveni de
colAlaboració anual entre Foment del Turisme i ENTURIB, DS
núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3332/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al programa de modernització i millora de la
competitivitat del comerç a les zones turístiques, DS núm. 9 (5
d’octubre del 2000), pàg. 112 i 114-115.

RGE núm. 4587/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a traspàs de competències en matèria
d’ordenació turística, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg.
131-133.

RGE núm. 4588/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a elaboració del pla de promoció específica
d’hivern, DS núm. 11 (15 de febrer del 2001), pàg. 138 i 140-
141.

RGE núm. 3376/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la derogació de la Llei de l’ecotaxa, DS núm.
18 (14 de febrer del 2001), pàg. 218, 221-223.

RGE núm. 3660/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la millora del “programa de vacances del
turisme sènior interior”, DS núm. 18 (14 de febrer del 2001),
pàg. 225-227.

RGE núm. 1615/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla específic de promoció per als mercats
emissors emergents, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg.
261-262.

RGE núm. 2821/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la recuperació de la imatge turística, DS
núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 286, 288-290.

RGE núm. 3554/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la importància de destacar la singularitat
pròpia de cadascuna de les illes a les campanyes de promoció
exterior, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294-296.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme, DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 9, 16-20 i 23-
25.

RGE núm. 317/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’explicar les gestions fetes amb AENA i les companyies
aèries en relació amb l’impost turístic, DS núm. 6 (24 de febrer
del 2000), pàg. 66-67 i 69.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació amb
l’adquisició de finques, DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg.
77-79 i 84-85.

RGE núm. 3410/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal de presentar un estudi dels costs socials i ambientals del
model turístic residencial actual a les Illes Balears, DS núm. 15
(4 d’octubre del 2001), pàg. 184-186.

RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i
de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda, amb
fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització Colonia Virgen
del Carmen de Son Serra de Marina, terme municipal de Santa
Margalida, DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 316.

Informacions
En relació a la presentació i retirada d’iniciatives

parlamentàries, DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 58-
59.

FONT BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. José Maria González i Ortea, DS núm. 5

(25 de novembre del 1999), pàg. 58. 
 
GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)

Compareixences
RGE núm. 317/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’explicar les gestions fetes amb AENA i les companyies
aèries en relació amb l’impost turístic, DS núm. 6 (24 de febrer
del 2000), pàg. 68.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació amb
l’adquisició de finques, DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg.
80-81.

RGE núm. 1720/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar del viatge del conseller de Turisme a Mèxic i als
Estat Units, DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 94.
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Informacions
Substitució de la Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer, DS

núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66; DS núm. 6 (24 de
febrer del 2000), pàg. 74; DS núm. 8 (11 de maig del 2000),
pàg. 90.

Substitució del Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, DS núm. 13
(24 de maig del 2001), pàg. 166; DS núm. 17 (25 d’octubre del
2001), pàg. 198.

GONZÁLEZ I ORTEA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 2892/99, relativa a tancament d’allotjaments de

restauració, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-31.
RGE núm. 2893/99, relativa a tancament d’allotjaments

turístics, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 31-33.
RGE núm. 3106/99, relativa a xarxa de cases rústiques de

lloguer, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 51-52.
RGE núm. 3107/99, relativa a posada en marxa d’un conjunt

d’habitatges rústics amb habitacions per llogar, DS núm. 4 (28
d’octubre del 1999), pàg. 52-53.

RGE núm. 3108/99, relativa a construcció de l’edifici Cittib,
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-54.

RGE núm. 2189/01, relativa a l’equip redactor del Projecte
de llei de modificació de la Llei general turística, DS núm. 13
(24 de maig del 2001), pàg. 166-167.

RGE núm. 2190/01, relativa a cost de la modificació de la
Llei general turística, DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg.
167.

RGE núm. 2191/01, relativa a la coneixença del Projecte de
llei de modificació de la Llei general turística, DS núm. 13 (24
de maig del 2001), pàg. 168-169.

RGE núm. 2192/01, relativa a consens en relació amb el
Projecte de llei de modificació de la Llei general turística, DS
núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 170-171.

RGE núm. 411/02, relativa a reconeixement per part del
conseller de Turisme de la copropietat d’un allotjament turístic
sense llicència per part d’un alt càrrec de la conselleria, DS
núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-243.

RGE núm. 412/02, relativa a la manca de llicència de
l’establiment turístic d’un alt càrrec de la Conselleria de
Turisme, DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 243-244.

RGE núm. 413/02, relativa a la comunicació al Consell de
Govern del fet que un alt càrrec de la Conselleria de Turisme
tenia un establiment d’allotjament sense llicència, DS núm. 20
(21 de març del 2002), pàg. 244-245.

RGE núm. 414/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm.
20 (21 de març del 2002), pàg. 246-248.

Compareixences
RGE núm. 1720/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar del viatge del conseller de Turisme a Mèxic i als
Estat Units, DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 92-93, 95 i
97-98.

RGE núm. 4146/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre acords de l’Ibatur amb els majoristes de
viatges nacionals, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 123-
125 i 130-131.

RGE núm. 174/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre el viatge del conseller de Turisme a
Hondures i a Cuba, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
156-157 i 159.

RGE núm. 3409/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg.
206-208.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2012/02, de modificació

puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 297.

Informacions
Substitució de la Sra. Margalida Rosselló i Pons, DS núm.

24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2809/02, relativa a campanyes publicitàries en

relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24 d’octubre del
2002), pàg. 282-285.

RGE núm. 2810/02, relativa a cost de les campanyes
realitzades en relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24
d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

RGE núm. 2811/02, relativa a campanyes realitzades en
relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24 d’octubre del
2002), pàg. 282-285.

Informacions
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 23 (24

d’octubre del 2002), pàg. 282.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 8 (11 de

maig del 2000), pàg. 90.
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 9 (5
d’octubre del 2000), pàg. 106.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 13 (24 de
maig del 2001), pàg. 166.
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 21 (23 de

maig del 2002), pàg. 254; DS núm. 24 (21 de novembre del
2002), pàg. 294.
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Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 23 (24
d’octubre del 2002), pàg. 282.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 8 (11 de

maig del 2000), pàg. 90.
Substitució del Sr. Josep Juan i Cardona, DS núm. 15 (4

d’octubre del 2001), pàg. 182.

MARÍ I RIBAS, JOSEP (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2821/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a la recuperació de la imatge turística, DS
núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 287-288 i 290.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2012/02, de modificació

puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 298.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3332/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al programa de modernització i millora de la
competitivitat del comerç a les zones turístiques, DS núm. 9 (5
d’octubre del 2000), pàg. 114 i 116.

RGE núm. 3660/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la millora del “programa de vacances del
turisme sènior interior”, DS núm. 18 (14 de febrer del 2001),
pàg. 226-227.

RGE núm. 1615/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla específic de promoció per als mercats
emissors emergents, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg.
262-263.

RGE núm. 3554/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la importància de destacar la singularitat
pròpia de cadascuna de les illes a les campanyes de promoció
exterior, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 295-296.

RGE núm. 3674/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d’esponjament a les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002),
pàg. 303-304.

RGE núm. 3675/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació en la distribució de les
inversions amb fons provinents de l’ecotaxa als municipis
d’Eivissa, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 306-
308.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme, DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 15-16.

RGE núm. 317/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’explicar les gestions fetes amb AENA i les companyies
aèries en relació amb l’impost turístic, DS núm. 6 (24 de febrer
del 2000), pàg. 68.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació amb
l’adquisició de finques, DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg.
81.

RGE núm. 1720/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar del viatge del conseller de Turisme a Mèxic i als
Estat Units, DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 94-95 i 99.

RGE núm. 4146/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre acords de l’Ibatur amb els majoristes de
viatges nacionals, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 129.

RGE núm. 174/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre el viatge del conseller de Turisme a
Hondures i a Cuba, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
158.

RGE núm. 3410/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal de presentar un estudi dels costs socials i ambientals del
model turístic residencial actual a les Illes Balears, DS núm. 15
(4 d’octubre del 2001), pàg. 185.

RGE núm. 3409/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg.
205-206.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3332/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al programa de modernització i millora de la
competitivitat del comerç a les zones turístiques, DS núm. 9 (5
d’octubre del 2000), pàg. 112 i 115.

RGE núm. 3376/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la derogació de la Llei de l’ecotaxa, DS núm.
18 (14 de febrer del 2001), pàg. 219 i 223-224.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme, DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 9-10.

RGE núm. 317/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’explicar les gestions fetes amb AENA i les companyies
aèries en relació amb l’impost turístic, DS núm. 6 (24 de febrer
del 2000), pàg. 67 i 70.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació amb
l’adquisició de finques, DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg.
79 i 85-86.
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RGE núm. 1720/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar del viatge del conseller de Turisme a Mèxic i als
Estat Units, DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 94 i 98-99.

RGE núm. 4146/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre acords de l’Ibatur amb els majoristes de
viatges nacionals, DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 126.

RGE núm. 3410/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal de presentar un estudi dels costs socials i ambientals del
model turístic residencial actual a les Illes Balears, DS núm. 15
(4 d’octubre del 2001), pàg. 184 i 188.

RGE núm. 3409/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre les línies bàsiques de la política de
diversificació duta a terme per la conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears i les accions encaminades a assolir
els objectius marcats, DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg.
204-205 i 212-213.

RGE núm. 151/03, dels Hbles. Srs. Conseller de Turisme i
de Presidència per tal d’informar sobre la compra venda, amb
fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització Colonia Virgen
del Carmen de Son Serra de Marina, terme municipal de Santa
Margalida, DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 318.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3675/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a discriminació en la distribució de les
inversions amb fons provinents de l’ecotaxa als municipis
d’Eivissa, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 307.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 6 (24 de febrer

del 2000), pàg. 66.

PALAU I TORRES, PERE (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3674/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a Pla d’esponjament a les illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002),
pàg. 302-304.

RGE núm. 3675/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació en la distribució de les
inversions amb fons provinents de l’ecotaxa als municipis
d’Eivissa, DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 6 (24 de

febrer del 2000), pàg. 66.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3376/01, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a la derogació de la Llei de l’ecotaxa, DS núm.
18 (14 de febrer del 2001), pàg. 219, 220 i 224.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme, DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 10-11.

RGE núm. 608/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per
tal d’informar sobre la política de la conselleria en relació amb
l’adquisició de finques, DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg.
79-80.

Informacions
Substitució de la Sra. Margalida Rosselló i Pons, DS núm.

2 (23 de setembre del 1999), pàg. 6; DS núm. 3 (28 d’octubre
del 1999), pàg. 30; DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 46;
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 58; DS núm. 6 (24
de febrer del 2000), pàg. 74; DS núm. 8 (11 de maig del 2000),
pàg. 90; DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122; DS núm.
11 (15 de febrer del 2001), pàg. 138; DS núm. 14 (31 de maig
del 2001), pàg. 174; DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg.
218; DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242; DS núm. 22
(30 de maig del 2002), pàg. 266.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Fernando Piña i Sáiz, DS núm. 4 (28

d’octubre del 1999), pàg. 46.
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 5 (25 de

novembre del 1999), pàg. 58.
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 6 (24 de

febrer del 2000), pàg. 66; DS núm. 8 (11 de maig del 2000),
pàg. 90.

SALOM I COLL, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, DS

núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 90.
Substitució del Sr. Pere Palau i Torres, DS núm. 11 (15 de

febrer del 2001), pàg. 140.
Substitució del Sr. Joan Verger i Pocoví, DS núm. 12 (22 de

febrer del 2001), pàg. 146.
Substitució del Sr. Joan Flaquer i Riutort, DS núm. 17 (25

d’octubre del 2001), pàg. 198.
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SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 2012/02, de modificació

puntual de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears, DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 296-
298.

Preguntes
RGE núm. 701/00, relativa al conveni subscrit entre l’Ibatur

i Viatges El Corte Inglés, 
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.

RGE núm. 702/00, relativa al conveni subscrit entre l’Ibatur
i Viatges El Corte Inglés.
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.

RGE núm. 375/02, relativa al cost de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears elaborada pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234.

RGE núm. 376/02, relativa a la campanya publicitària sobre
la nova imatge de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març del
2002), pàg. 235.

RGE núm. 377/02, relativa a la presentació de la nova
imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març
del 2002), pàg. 236.

RGE núm. 378/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm.
19 (14 de març del 2002), pàg. 237.

RGE núm. 379/02, relativa a l’empresa encarregada de
realitza la campanya publicitària de la nova imatge corporativa
de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg.
237.

RGE núm. 380/02, relativa a campanya publicitària relativa
a la nova imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm. 19
(14 de març del 2002), pàg. 237-238.
 
TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4588/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a elaboració del pla de promoció específica
d’hivern, DS núm. 11 (15 de febrer del 2001), pàg. 139-142.

Informacions
Substitució del Sr. Josep Marí i Ribas, DS núm. 17 (25

d’octubre del 2001), pàg. 198-214.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme per

tal d’informar sobre el programa i la política que pensa dur a
terme, DS núm. 2 (23 de setembre del 1999), pàg. 13-14.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONI GARCIAS I
COLL

Compareixences
RGE núm. 151/03, per tal d’informar sobre la compra

venda, amb fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització
Colonia Virgen del Carmen de Son Serra de Marina, terme
municipal de Santa Margalida, DS núm. 26 (6 de març del
2003), pàg. 314-316, 322-323 i 326.

CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS, JOAN
MESQUIDA I FERRANDO

Preguntes
RGE núm. 2196/01, relativa a redacció del reglament de

l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.
RGE núm. 2197/01, relativa a termini per tenir enllestit el

reglament de l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg.
174-175.

RGE núm. 2198/01, relativa a cost d’elaboració del
reglament de l’ecotaxa, DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg.
175.

RGE núm. 2199/01, relativa a consens amb els sectors
afectats en relació amb la redacció del reglament de l’ecotaxa,
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175-176.

RGE núm. 1765/02, relativa a modificació de l’anomenada
ecotaxa, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 269-270.

CONSELLER DE TURISME, CELESTÍ ALOMAR I
MATEU

Preguntes
RGE núm. 2892/99, relativa a tancament d’allotjaments de

restauració, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-31.
RGE núm. 2893/99, relativa a tancament d’allotjaments

turístics, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 32-33.
RGE núm. 3082/99, relativa a conclusions del Govern de les

Illes Balears en relació amb les seves negociacions amb el
Govern de les Illes Canàries per tal d’implantar un impost
turístic, DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 33-34.

RGE núm. 3083/99, relativa a criteris per valorar les
necessitats mediambientals de les Illes Balears, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 34-36.

RGE núm. 3084/99, relativa a participació del sector privat
al “Fons per a inversions mediambientals”, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 36-37.

RGE núm. 3085/99, relativa a recursos del Govern per al
“Fons per a inversions mediambientals”, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 37-38.

RGE núm. 3086/99, relativa a creació d’un impost per al
“Fons per a inversions mediambientals, DS núm. 3 (28
d’octubre del 1999), pàg. 38-39.

RGE núm. 3090/99, relativa a valoració del Pla de
desestacionalització turística aprovat la passada legislatura, DS
núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 39-40.

RGE núm. 3091/99, relativa a modificació de la regulació
dels habitatges turístics de vacances, DS núm. 4 (28 d’octubre
del 1999), pàg. 46-47.
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RGE núm. 3092/99, relativa a gestions fetes pel Govern en
relació amb la construcció d’un palau de congressos i
exposicions, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48.

RGE núm. 3093/99, relativa a promoció d’esdeveniments
esportius d’alt nivell per a la millora de la imatge turística, DS
núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 48-49.

RGE núm. 3094/99, relativa a cessament del director de
l’Escola d’Hoteleria, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg.
50-51.

RGE núm. 3106/99, relativa a xarxa de cases rústiques de
lloguer, DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 52.

RGE núm. 3107/99, relativa a posada en marxa d’un conjunt
d’habitatges rústics amb habitacions per llogar, DS núm. 4 (28
d’octubre del 1999), pàg. 53.

RGE núm. 3108/99, relativa a construcció de l’edifici Cittib,
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 54.

RGE núm. 3290/99, relativa a turisme de golf com a factor
de desestacionalització, DS núm. 5 (25 de novembre del 1999),
pàg. 59-60.

RGE núm. 3291/99, relativa a camp de polo de Campos
(captació turisme major poder adquisitiu), DS núm. 5 (25 de
novembre del 1999), pàg. 60-62.

RGE núm. 3292/99, relativa a camp de polo de Campos
(desestacionalització indústria turística), DS núm. 5 (25 de
novembre del 1999), pàg. 61-62.

RGE núm. 3293/99, relativa a turisme nàutic com a factor de
desestacionalització turística, DS núm. 5 (25 de novembre del
1999), pàg. 62-63.

RGE núm. 347/00, relativa a la constitució del fòrum Illes
Balears sostenibles, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg.
106-107.

RGE núm. 348/00, relativa al Pla de promoció específica
d’hivern, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 107-109.

RGE núm. 349/00, relativa al Pla d’instalAlacions per a zones
turístiques, DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 110-111.

RGE núm. 350/00, relativa a l’estudi de zones turístiques per
poder crear una oferta especialitzada, DS núm. 9 (5 d’octubre
del 2000), pàg. 111.

RGE núm. 701/00, relativa al conveni subscrit entre l’Ibatur
i Viatges El Corte Inglés, 
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.

RGE núm. 702/00, relativa al conveni subscrit entre l’Ibatur
i Viatges El Corte Inglés.
DS núm. 7 (23 de març del 2000), pàg. 74-75.

RGE núm. 63/01, relativa a resultat de la campanya contra
l’oferta turística no legalitzada, DS núm. 12 (22 de febrer del
2001), pàg. 146-148.

RGE núm. 64/01, relativa a modificació de la imatge
corporativa de l’Ibatur, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001),
pàg. 148-149.

RGE núm. 65/01, relativa a absència de les Illes Balears a
l’Expo de Hannover, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
150-151.

RGE núm. 66/01, relativa a palau de congressos de les Illes
Balears, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 151-152.

RGE núm. 288/01, relativa a grau d’acceptació i participació
del sector hoteler en el projecte de creació de l’Institut Balear de
Qualitat Turística, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg.
153-154.

RGE núm. 289/01, relativa a partides pressupostàries i
import que destinarà la Conselleria de Turisme a la política de
“marques”, DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 290/01, relativa als resultats concrets de la
política de “marques” de la Conselleria de Turisme, DS núm. 12
(22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 291/01, relativa als objectius de la política de
“marques” anunciada per la Conselleria de Turisme, DS núm.
12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

RGE núm. 2189/01, relativa a l’equip redactor del Projecte
de llei de modificació de la Llei general turística, DS núm. 13
(24 de maig del 2001), pàg. 166-167.

RGE núm. 2190/01, relativa a cost de la modificació de la
Llei general turística, DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg.
167-168.

RGE núm. 2191/01, relativa a la coneixença del Projecte de
llei de modificació de la Llei general turística, DS núm. 13 (24
de maig del 2001), pàg. 168-170.

RGE núm. 2192/01, relativa a consens en relació amb el
Projecte de llei de modificació de la Llei general turística, DS
núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 170-171.

RGE núm. 375/02, relativa al cost de la nova imatge
corporativa de les Illes Balears elaborada pel Govern de les Illes
Balears, DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234-235.

RGE núm. 376/02, relativa a la campanya publicitària sobre
la nova imatge de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març del
2002), pàg. 235-236.

RGE núm. 377/02, relativa a la presentació de la nova
imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març
del 2002), pàg. 236.

RGE núm. 378/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm.
19 (14 de març del 2002), pàg. 237.

RGE núm. 379/02, relativa a l’empresa encarregada de
realitza la campanya publicitària de la nova imatge corporativa
de les Illes Balears, DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg.
237.

RGE núm. 380/02, relativa a campanya publicitària relativa
a la nova imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm. 19
(14 de març del 2002), pàg. 237-238.

RGE núm. 411/02, relativa a reconeixement per part del
conseller de Turisme de la copropietat d’un allotjament turístic
sense llicència per part d’un alt càrrec de la conselleria, DS
núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-243.

RGE núm. 412/02, relativa a la manca de llicència de
l’establiment turístic d’un alt càrrec de la Conselleria de
Turisme, DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 244.

RGE núm. 413/02, relativa a la comunicació al Consell de
Govern del fet que un alt càrrec de la Conselleria de Turisme
tenia un establiment d’allotjament sense llicència, DS núm. 20
(21 de març del 2002), pàg. 245-246.

RGE núm. 414/02, relativa a l’empresa encarregada
d’elaborar la imatge corporativa de les Illes Balears, DS núm.
20 (21 de març del 2002), pàg. 246-248.

RGE núm. 1608/02, relativa a funcions de l’Oficina de
Turisme a Berlín, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 254-
255.

RGE núm. 1609/02, relativa a retribucions del Sr. Josep
Moll en concepte de direcció de l’Oficina de Turisme a Berlín,
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257.
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RGE núm. 1610/02, relativa a incidència de l’ecotaxa a la
temporada d’estiu, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-
260.

RGE núm. 1611/02, relativa a designació del Sr. Josep Moll
com a director de l’Oficina de Turisme a Berlín, DS núm. 21
(23 de maig del 2002), pàg. 256.

RGE núm. 1612/02, relativa a cost de l’Oficina de Turisme
a Berlín, DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

RGE núm. 1613/02, relativa a utilitat de l’informe elaborat
pel despatx Gómez Acebo i Pombo, DS núm. 22 (30 de maig
del 2002), pàg. 270-271.

RGE núm. 1614/02, relativa a valoració de les declaracions
fetes per un grup de majoristes de viatges europeu, DS núm. 22
(30 de maig del 2002), pàg. 271-273.

RGE núm. 1623/02, relativa a termini d’execució de Canals
de comercialització turística de l’oferta immobiliària de les Illes
Balears, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1624/02, relativa a pressupost de Canals de
comercialització turística de l’oferta immobiliària de les Illes
Balears, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1625/02, relativa a criteris d’adjudicació d’un
treball de recerca a “INTEGRAL CONSULT, SL” i “GAAT”,
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

RGE núm. 1764/02, relativa a exclusió del pagament de
l’anomenada ecotaxa, DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg.
266-268.

RGE núm. 1766/02, relativa a signatura del conveni de
colAlaboració anual entre Foment del Turisme i ENTURIB, DS
núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

RGE núm. 2809/02, relativa a campanyes publicitàries en
relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24 d’octubre del
2002), pàg. 283-285.

RGE núm. 2810/02, relativa a cost de les campanyes
realitzades en relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24
d’octubre del 2002), pàg. 283-285.

RGE núm. 2811/02, relativa a campanyes realitzades en
relació amb l’impost turístic, DS núm. 23 (24 d’octubre del
2002), pàg. 283-285.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme, DS núm. 2 (23 de setembre
del 1999), pàg. 6-16, 20-23 i 25-26.

RGE núm. 317/00, per tal d’explicar les gestions fetes amb
AENA i les companyies aèries en relació amb l’impost turístic,
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66-70.

RGE núm. 608/00, per tal d’informar sobre la política de la
conselleria en relació amb l’adquisició de finques, DS núm. 7
(23 de març del 2000), pàg. 75-77, 81-84 i 86-87.

RGE núm. 1720/00, per tal d’informar del viatge del
conseller de Turisme a Mèxic i als Estat Units, DS núm. 8 (11
de maig del 2000), pàg. 90-92, 95-97 i 99-100.

RGE núm. 4146/00, per tal d’informar sobre acords de
l’Ibatur amb els majoristes de viatges nacionals, DS núm. 10 (8
de febrer del 2001), pàg. 122-123 i 125-130.

RGE núm. 174/01, per tal d’informar sobre el viatge del
conseller de Turisme a Hondures i a Cuba, DS núm. 12 (22 de
febrer del 2001), pàg. 155-156 i 158-160.

RGE núm. 3410/01, per tal de presentar un estudi dels costs
socials i ambientals del model turístic residencial actual a les
Illes Balears, DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-184
i 186-189.

RGE núm. 3409/01, per tal d’informar sobre les línies
bàsiques de la política de diversificació duta a terme per la
conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears i les
accions encaminades a assolir els objectius marcats, DS núm. 17
(25 d’octubre del 2001), pàg. 198-204 i 208-214.

RGE núm. 151/03, per tal d’informar sobre la compra
venda, amb fons de l’anomenada ecotaxa, de la urbanització
Colonia Virgen del Carmen de Son Serra de Marina, terme
municipal de Santa Margalida, DS núm. 26 (6 de març del
2003), pàg. 314, 321-322 i 325-326.

TEMÀTIC

- A -

Adjudicació
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Adquisició de finques
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 75-87.

AENA
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66-70.

Allotjaments 
de restauració
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-33.
turístics
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-33.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-244.

Alt 
càrrec
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-244.
nivell
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48.

- C -

Camp de polo
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 60-62.

Campanyes
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 146-148.
publicitàries
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 235-238.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

Campos
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 60-62.
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Canals de comercialització turística
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Cases rústiques
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 51-52.

Cessament
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 49-51.

CITTIB (vegeu Edifici Cittib)

ColAlaboració anual
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Colonia Virgen del Carmen
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

Companyies aèries
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66-70.

Competitivitat del comerç
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 112-116.

Compravenda
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

Comunicació
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 244-246.

Consell de Govern
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 244-246.

Conselleria de Turisme
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154-155.

Consens
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 170-171.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175-176.

Construcció
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48 i 53-54.

Conveni
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 74-75.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Copropietat
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-243.

Costos
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 167-168.
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175.
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234-235.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 255-256.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

Criteris
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-33.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Cuba
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 155-160.

- D -

Derogació
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 218-225.

Desestacionalització
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 59-60 i 62-63.

Designació
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

Despatx
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 270-271.

Direcció
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

Director
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 49-51.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

Discriminació
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.

Distribució
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.

- E -

Ecotaxa
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174-176.
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-260.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 266-270.
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

Edifici Cittib
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 53-54.

Eivissa
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 302-308.

Elaboració
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 175.

Empresa
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 246-248.

ENTURIB
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Equip redactor
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 166-167

Empresa
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 237-238.



108 TURISME / Índex anys 1999-2003 

 

Escola d’Hoteleria
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 49-51.

Esdeveniments esportius
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 48-49.

Establiment turístic
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 243-244.

Estats Units
DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 90-100.

Estudis
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.

Exclusió del pagament
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 266-268.

Execució
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Expo de Hannover
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 149-151.

- F -

Foment del Turisme
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Fons
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.
per a inversions mediambientals
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 35-40.

Formentera
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 302-305.

Fòrum Illes Balears sostenibles
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 112-116.

Funcions
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 254-256.

- G -

GAAT
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Golf
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 59-60.

Gómez Acebo i Pombo
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 270-271.

Grau d’acceptació
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 153-154.

- H -

Habitacions per llogar
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.

Habitatges 
rústics
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.
turístics de vacances
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 46-47.

Hannover (vegeu Expo de Hannover)

Hondures
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 155-160.

- I -

Ibatur
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 74-75.
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122-131.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 148-149.

Illes Balears
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 149-151.
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234-238.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.
sostenibles (vegeu Fòrum Illes Balears sostenibles)

Illes Canàries
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 33-34.

Imatge 
corporativa (vegeu també Nova imatge corporativa)
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 148-149.
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 234-238.
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 246-248.
turística
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 48-49.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 285-291.

Impost
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 37-38.
turístic
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 33-34.
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 66-70.
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 282-285.

Incidència
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-260.

Institut Balear de Qualitat Turística
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 153-154.

INTEGRAL CONSULT, SL
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.
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Inversions
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.

- L -

Línies bàsiques
DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg. 198-214.

Llei de l’ecotaxa
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 218-225.

Llei general turística (vegeu Projecte de llei de modificació
de la Llei general turística)

Llei 2/1999
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 296-299.

Llicència
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-244.

Lloguer
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 51-52.

- M -

Majorista de viatges
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122-131.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 271-273.

Marques (vegeu Política de marques)

Medi ambient
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 34-40.

Menorca
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 302-305.

Mercats emissors emergents
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 260-263.

Mèxic
DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 90-100.

Millora
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 112-116.
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 225-228.

Model turístic
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.

Modernització
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 112-116.

Modificació
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 46-47.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 148-149.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 268-270.

Moll, Josep
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256.

Municipis
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 305-308.

- N -

Necessitats
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 34-35.

Nova imatge corporativa 
DS núm. 19 (14 de març del 2002), pàg. 237-238.

- O -

Objectius
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 159155.
DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg. 198-214.

Oferta 
especialitzada
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 111-112.
immobiliària
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.
turística no legalitzada
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 146-148.

Oficina de Turisme de Berlín
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 254-257.

Ordenació turística
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 131-134.

- P -

Palau de congressos i exposicions
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 47-48.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 151-153.

Participació
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 153-154.

Partides pressupostàries
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154.

Pla 
de desestacionalització turística
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 38-40.
d’esponjament
DS núm. 25 (28 de novembre del 2002), pàg. 302-305.
específic de promoció
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 260-263.
d’instalAlacions per a zones turístiques
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 109-111.
de promoció específica d’hivern
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 107-109.
DS núm. 11 (15 de febrer del 2001), pàg. 138-142.
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Política 
de diversificació
DS núm. 17 (25 d’octubre del 2001), pàg. 198-214.
de marques
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154-155.

Programa de vacances del turisme sènior interior
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 225-228.

Projecte de llei de modificació de la Llei general turística
DS núm. 13 (24 de maig del 2001), pàg. 166-171.
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 296-299.

Promoció exterior
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294-296.

- R - 

Reconeixement
DS núm. 20 (21 de març del 2002), pàg. 242-243.

Recuperació
DS núm. 23 (24 d’octubre del 2002), pàg. 285-291.

Recursos
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 36-37.

Redacció
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174-176.

Reglament
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174-176.

Regulació
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 46-47.

Residencial
DS núm. 15 (4 d’octubre del 2001), pàg. 182-189.

Resultats concrets
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 154-155.

Retribucions
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 256-257.

- S -

Santa Margalida
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

Sector 
hoteler
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 153-154.
privat
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 35-36.

Sectors afectats
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.

Signatura
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 275-276.

Singularitat pròpia
DS núm. 24 (21 de novembre del 2002), pàg. 294-296.

Son Serra de Marina
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

- T -

Tancament
DS núm. 3 (28 d’octubre del 1999), pàg. 30-33.

Temporada d’estiu
DS núm. 21 (23 de maig del 2002), pàg. 257-260.

Termini
DS núm. 14 (31 de maig del 2001), pàg. 174.
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Tour operador (vegeu Majorista de viatges)

Traspàs de competències
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 131-134.

Treball de recerca
DS núm. 22 (30 de maig del 2002), pàg. 273-274.

Turisme
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 59-60.
DS núm. 18 (14 de febrer del 2001), pàg. 225-228.
nàutic
DS núm. 5 (25 de novembre del 1999), pàg. 62-63.
sènior interior (vegeu Programa de vacances del turisme

sènior interior)

- U -

Urbanització
DS núm. 26 (6 de març del 2003), pàg. 314-326.

- V -

Viatges
DS núm. 8 (11 de maig del 2000), pàg. 90-100.
DS núm. 12 (22 de febrer del 2001), pàg. 155-160.
El Corte Inglés
DS núm. 6 (24 de febrer del 2000), pàg. 74-75.
nacionals
DS núm. 10 (8 de febrer del 2001), pàg. 122-131.

- X -

Xarxa
DS núm. 4 (28 d’octubre del 1999), pàg. 51-52.
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- Z -

Zones turístiques
DS núm. 9 (5 d’octubre del 2000), pàg. 109-116.
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