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INICIATIVES

Elecció de secretari.

DS núm. 6 (6 de maig), pàg. 82-83.

PREGUNTES

RGE núm. 395/04, relativa a estudis de viabilitat de la

targeta verda.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 42-44.

RGE núm. 396/04, relativa a reunions amb empresaris.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 44-46.

RGE núm. 397/04, relativa a reunions amb sindicats.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 46-47.

RGE núm. 398/04, relativa a estudis de viabilitat de la

marca ecològica.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 47-49.

RGE núm. 399/04, relativa a aportacions bancàries.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 49-50.

RGE núm. 400/04, relativa a projectes amb ingressos de la

targeta verda.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 50-51.

RGE núm. 401/04, relativa a drets als quals dóna dret la

targeta verda.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 51-53.

RGE núm. 402/04, relativa a creació d’una taxa.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 53-54.

RGE núm. 403/04, relativa a compensació a empreses

colAlaboradores.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 54-55.

RGE núm. 404/04, relativa a preu de la targeta verda.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 55-57.

RGE núm. 405/04, relativa a previsió d’ingressos de la

venda de la targeta verda i els productes ecològics.

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 57-58.

RGE núm. 643/04, relativa a estand de les Illes Balears a

FITUR.

DS núm. 5 (25 de març), pàg. 73-75.

RGE núm. 644/04, relativa a reunió amb responsables dels

consells insulars.

DS núm. 5 (25 de març), pàg. 75-76.

RGE núm. 1898/04, relativa a existències de Valldemossa

Producciones, SL.

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94-95.

RGE núm. 1899/04, relativa a xecs bancaris a l’adquisició

de Costa Nord.

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 96-97.

RGE núm. 1900/04, relativa a plànols de Costa Nord.

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 97-99.

RGE núm. 1901/04, relativa a documentació registral de

Costa Nord.

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 99-101.

RGE núm. 1902/04, relativa a lliurament de documentació

de Costa Nord.

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 101-102.

RGE núm. 5826/04, relativa a valoració de l’escurçament

de la temporada turística.

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 138-142.

RGE núm. 5827/04, relativa a fòrum alternatiu del Pla de

màrqueting.

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 142-145.

RGE núm. 5828/04, relativa a “macrofesta” de Worl

Travbel Market.

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 145-147.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1684/04, relativa a transferència de

competències en promoció turística als consells insulars.

DS núm. 6 (6 de maig), pàg. 83-89.

RGE núm. 2735/04, relativa a creació d’una mesa per a la

desestacionalització.

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 106-109.

RGE núm. 3497/04, relativa a la conducta deslleial del

conseller de Turisme.

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 134-138.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 647/04, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el disseny, la composició i l'elecció dels elements que

configuren l'estand presentat a la Fira de Turisme de

Madrid, FITUR.

DS núm. 5 (25 de març), pàg. 62-73.

RGE núm. 4615/04, de l’Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el viatge a Moscou dels dies 24, 25 i 26 de febrer del

2004.

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-128.

INTERVINENTS

DIPUTATS



TURISME / Índex any 2004 3

 

ABASCAL I JIMÉNEZ, PATRÍCIA (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 400/04, relativa a projectes amb ingressos de la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 50-51.

RGE núm. 401/04, relativa a drets als quals dóna dret la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 51-52.

RGE núm. 403/04, relativa a compensació a empreses

colAlaboradores, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 54.

RGE núm. 643/04, relativa a estand de les Illes Balears a

FITUR, DS núm. 5 (25 de març), pàg. 73 i 74.

RGE núm. 644/04, relativa a reunió amb responsables dels

consells insulars, DS núm. 5 (25 de març), pàg. 75.

Compareixences

RGE núm. 647/04, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del conseller de Turisme sobre el disseny, la

composició i l'elecció dels elements que configuren l'estand

presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, DS núm. 5

(25 de març), pàg. 64-65 i 67-68.

ALOMAR I MATEU, CELESTÍ (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 395/04, relativa a estudis de viabilitat de la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 42 i 43.

RGE núm. 398/04, relativa a estudis de viabilitat de la

marca ecològica, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 47 i 48.

RGE núm. 405/04, relativa a previsió d’ingressos de la

venda de la targeta verda i els productes ecològics, DS núm. 4

(18 de març), pàg. 57-58.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de competències en

promoció turística als consells insulars, DS núm. 6 (6 de maig),

pàg. 85-86.

RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a creació d’una mesa per a la

desestacionalització, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 107.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 396/04, relativa a reunions amb empresaris, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 44 i 45.

RGE núm. 397/04, relativa a reunions amb sindicats, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 46.

RGE núm. 399/04, relativa a aportacions bancàries, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 49 i 50.

RGE núm. 402/04, relativa a creació d’una taxa, DS núm.

4 (18 de març), pàg. 53.

RGE núm. 404/04, relativa a preu de la targeta verda, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 55 i 56.

RGE núm. 1898/04, relativa a existències de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94 i 95.

RGE núm. 1899/04, relativa a xecs bancaris a l’adquisició

de Costa Nord, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 96 i 97.

RGE núm. 1900/04, relativa a plànols de Costa Nord, DS

núm. 7 (20 de maig), pàg. 97 i 98.

RGE núm. 1901/04, relativa a documentació registral de

Costa Nord, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 99 i 100.

RGE núm. 1902/04, relativa a lliurament de documentació

de Costa Nord, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 101 i 102.

Proposicions no de llei

RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la conducta deslleial del conseller de Turisme, DS

núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 134-136 i 137-138.

Compareixences

RGE núm. 4615/04, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears, del conseller de Turisme, sobre el viatge a Moscou

dels dies 24, 25 i 26 de febrer del 2004, DS núm. 9 (16 de

setembre), pàg. 119-121 i 126-127.

HUGUET I ROTGER, JOAN (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de competències en

promoció turística als consells insulars, DS núm. 6 (6 de maig),

pàg. 87-88.

MARÍ I TUR, ANTONI (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a creació d’una mesa per a la

desestacionalització, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 108.

RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la conducta deslleial del conseller de Turisme, DS

núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 137-138.

Compareixences

RGE núm. 647/04, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del conseller de Turisme sobre el disseny, la

composició i l'elecció dels elements que configuren l'estand

presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, DS núm. 5

(25 de març), pàg. 72-73.

RGE núm. 4615/04, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears, del conseller de Turisme, sobre el viatge a Moscou

dels dies 24, 25 i 26 de febrer del 2004, DS núm. 9 (16 de

setembre), pàg. 128.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de competències en

promoció turística als consells insulars, DS núm. 6 (6 de maig),

pàg. 86-87.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds)

Preguntes
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RGE núm. 5826/04, relativa a valoració de l’escurçament

de la temporada turística, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 138-

139 i 141.

RGE núm. 5827/04, relativa a fòrum alternatiu del Pla de

màrqueting, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 142-143 i 144.

RGE núm. 5828/04, relativa a “macrofesta” de Worl

Travbel Market, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 145-146.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de competències en

promoció turística als consells insulars, DS núm. 6 (6 de maig),

pàg. 84-85.

RGE núm. 3497/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la conducta deslleial del conseller de Turisme, DS

núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 136.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1684/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a transferència de competències en

promoció turística als consells insulars, DS núm. 6 (6 de maig),

pàg. 83-84 i 88-89.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Els Verds)

Compareixences

RGE núm. 647/04, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del conseller de Turisme sobre el disseny, la

composició i l'elecció dels elements que configuren l'estand

presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, DS núm. 5

(25 de març), pàg. 69.

RGE núm. 4615/04, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears, del conseller de Turisme, sobre el viatge a Moscou

dels dies 24, 25 i 26 de febrer del 2004, DS núm. 9 (16 de

setembre), pàg. 116-118 i 125.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a creació d’una mesa per a la

desestacionalització, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 106 i 108-

109.

SAMPOL I MAS, PERE (Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista)

Compareixences

RGE núm. 4615/04, solAlicitada pel Govern de les Illes

Balears, del conseller de Turisme, sobre el viatge a Moscou

dels dies 24, 25 i 26 de febrer del 2004, DS núm. 9 (16 de

setembre), pàg. 118, 125-126 i 128.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista)

Compareixences

RGE núm. 647/04, solAlicitada pel Grup Parlamentari

Socialista, del conseller de Turisme sobre el disseny, la

composició i l'elecció dels elements que configuren l'estand

presentat a la Fira de Turisme de Madrid, FITUR, DS núm. 5

(25 de març), pàg. 69-70 i 71.

Proposicions no de llei

RGE núm. 2735/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds, relativa a creació d’una mesa per a la

desestacionalització, DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 106-107.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE TURISME, JOAN FLAQUER I

RIUTORT

Preguntes

RGE núm. 395/04, relativa a estudis de viabilitat de la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 43-44.

RGE núm. 396/04, relativa a reunions amb empresaris, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 45.

RGE núm. 397/04, relativa a reunions amb sindicats, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 46 i 47.

RGE núm. 398/04, relativa a estudis de viabilitat de la

marca ecològica, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 47-48 i 49.

RGE núm. 399/04, relativa a aportacions bancàries, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 49-50.

RGE núm. 400/04, relativa a projectes amb ingressos de la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 51.

RGE núm. 401/04, relativa a drets als quals dóna dret la

targeta verda, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 52-53.

RGE núm. 402/04, relativa a creació d’una taxa, DS núm.

4 (18 de març), pàg. 53 i 54.

RGE núm. 403/04, relativa a compensació a empreses

colAlaboradores, DS núm. 4 (18 de març), pàg. 54 i 55.

RGE núm. 404/04, relativa a preu de la targeta verda, DS

núm. 4 (18 de març), pàg. 55-56 i 57.

RGE núm. 405/04, relativa a previsió d’ingressos de la

venda de la targeta verda i els productes ecològics, DS núm. 4

(18 de març), pàg. 57 i 58.

RGE núm. 643/04, relativa a estand de les Illes Balears a

FITUR, DS núm. 5 (25 de març), pàg. 73-74 i 75.

RGE núm. 644/04, relativa a reunió amb responsables dels

consells insulars, DS núm. 5 (25 de març), pàg. 75 i 76.

RGE núm. 1898/04, relativa a existències de Valldemossa

Producciones, SL, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94 i 95.

RGE núm. 1899/04, relativa a xecs bancaris a l’adquisició

de Costa Nord, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 96 i 97.

RGE núm. 1900/04, relativa a plànols de Costa Nord, DS

núm. 7 (20 de maig), pàg. 97- 98 i 99.

RGE núm. 1901/04, relativa a documentació registral de

Costa Nord, DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 100-101.

RGE núm. 5826/04, relativa a valoració de l’escurçament

de la temporada turística, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 139-

140 i 141-142.

RGE núm. 5827/04, relativa a fòrum alternatiu del Pla de

màrqueting, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 143-144 i 145.

RGE núm. 5828/04, relativa a “macrofesta” de Worl

Travbel Market, DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 146 i 147.

Compareixences

RGE núm. 647/04, sobre el disseny, la composició i

l'elecció dels elements que configuren l'estand presentat a la
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Fira de Turisme de Madrid, FITUR, DS núm. 5 (25 de març),

pàg. 62-64, 66-67, 68-69, 70-71 i 72-73.

RGE núm. 4615/04, sobre el viatge a Moscou dels dies 24,

25 i 26 de febrer del 2004, DS núm. 9 (16 de setembre), pàg.

114-116, 121-125, i 127-128.

TEMÀTIC

- A -

Adquisicions

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94-97.

Aportacions bancàries

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 49-50.

- C -

Conducta deslleial

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 134-138.

Conseller de Turisme

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 134-138.

Consells insulars

DS núm. 5 (25 de març), pàg.75-76.

DS núm. 6 (6 de maig), pàg. 83-88.

Costa Nord

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 95-102.

- D -

Desestacionalització

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 106-109.

Documentació registral

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 99-102.

- E -

Empresaris

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 44-45.

Empreses colAlaboradores

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 54-55.

Estand

DS núm. 5 (25 de març), pàg. 73-75.

Existències

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94-95.

- F -

Fira de Turisme de Madrid (FITUR)

DS núm. 5 (25 de març), pàg. 62-75.

- M -

Macrofesta

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 145-147.

Marca ecològica

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 47-49.

Mesa per a la desestacionalització

DS núm. 8 (10 de juny), pàg. 106-109.

Moscou

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-128.

- P -

Pla de màrqueting

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 142-145.

Plànols

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 97-99.

Productes ecològics

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 57-58.

Promoció turística

DS núm. 6 (6 de maig), pàg. 83-88.

- S -

Sindicats

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 46-47.

- T -

Targeta verda

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 42-44, 50-53 i 55-58.

Taxa

DS núm. 4 (18 de març), pàg. 53-54.

Temporada turística

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 138-142.

- V -
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Valldemossa Producciones, SL

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 94-95.

Viatges

DS núm. 9 (16 de setembre), pàg. 114-128.

- W -

World Travel Market

DS núm. 10 (28 d’octubre), pàg. 145-147.

- X -

Xecs bancaris

DS núm. 7 (20 de maig), pàg. 95-97.
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