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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 8409/08, 8410/08 i 8411/08, relatives a Pla de
màrqueting turístic (I, II i III).
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 102-104.

RGE núm. 1045/09, relativa a perspectives de l'inici de la
temporada turística.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 122-124.

RGE núm. 1046/09, relativa a balanç turístic dels mesos
d'octubre, novembre i desembre de 2008.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 124-126.

RGE núm. 1047/09, relativa a criteris de repartiment del
Pla estatal de dinamització del producte turístic.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 126-127.

RGE núm. 1048/09, relativa a causes de la no execució del
projecte de turisme social europeu.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 127-128.

RGE núm. 1049/09, relativa a situació del sector aeri
balear.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 128-130.

RGE núm. 1050/09, relativa a postura del Govern de l'Estat
pel que fa a la cogestió aeroportuària.
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 138-139.

RGE núm. 2547/09, relativa a dades turístiques.
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 139-141.

RGE núm. 2548/09, relativa a tot inclòs.
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 141-142.

RGE núm. 2549/09, relativa a traspàs de competències de
turisme als consells insulars.
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 142-143.

RGE núm. 2550/09, relativa a venda d'Spanair.
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 143-144.

RGE núm. 8220/09, relativa a parador nacional de
Menorca.
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 150-151.

RGE núm. 8221/09, relativa a suport a Menorca per a la
construcció de camps de golf.
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 151-153.

RGE núm. 8222/09, relativa a escola d'hoteleria a Menorca.
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 153-154.

RGE núm. 12822/09, 12823/09 i 12824/09, relatives a
increment de l'IVA (I-III).
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 178-180.

RGE núm. 12827/09 a 12830/09, relatives a nova
plataforma tecnològica (I-IV).
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182-184.

RGE núm. 12831/09, relativa a centre d'innovació
tecnològica del turisme de Microsoft.
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 184-185.

RGE núm. 12832/09, relativa a foment del consum de
productes autòctons per part del sector turístic.
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 185-186.

RGE núm. 13272/09, relativa a resultats del programa de
turisme sènior europeu.
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182.

RGE núm. 13273/09, relativa a increment de l'IVA.
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 180-182.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8520/08, relativa a criteris de participació de les
comunitats autònomes en els pressuposts estatals de
promoció turística i en els plans de dinamització de
producte turístic.
DS núm. 15 (29 d'octubre), pàg. 170-173.

RGE núm. 9301/08, relativa a mesures de promoció
turística i potenciació del sector turístic per fer front a la
crisi econòmica.
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 104-110.

RGE núm. 1564/09, relativa a territorialització dels plans
estatals de dinamització del producte turístic.
DS núm. 10 (11 de març), pàg. 114-117.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 5847/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
sobre el Pla de màrqueting turístic.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 130-134.

RGE núm. 11423/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
sobre la situació del Palau de Congressos.
DS núm. 14 (8 d'octubre), pàg. 158-164.

D'ALTRES

Elecció del càrrec de secretari o secretària de la Mesa.
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 102.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1564/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a territorialització dels plans estatals de dinamització del
producte turístic, DS núm. 10 (11 de març), pàg. 115-116.

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Compareixences
RGE núm. 5847/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el Pla de màrqueting turístic, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 132.

RGE núm. 11423/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
sobre la situació del Palau de Congressos, DS núm. 14 (8
d'octubre), pàg. 161 i 164.

CRESPÍ I PRUNÉS, ANNA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9301/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de promoció turística i potenciació del sector turístic
per fer front a la crisi econòmica, DS núm. 9 (26 de febrer),
pàg. 108-109.

RGE núm. 1564/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a territorialització dels plans estatals de dinamització del
producte turístic, DS núm. 10 (11 de març), pàg. 116.

Compareixences
RGE núm. 11423/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre la situació del Palau de Congressos, DS núm. 14 (8
d'octubre), pàg. 161-162.

FLAQUER I RIUTORT, JOAN (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1045/09, relativa a perspectives de l'inici de la

temporada turística, DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 122 i 123.
RGE núm. 1046/09, relativa a balanç turístic dels mesos

d'octubre, novembre i desembre de 2008, DS núm. 11 (7 de
maig), pàg. 124 i 125.

RGE núm. 1047/09, relativa a criteris de repartiment del Pla
estatal de dinamització del producte turístic, DS núm. 11 (7 de
maig), pàg. 126 i 127.

RGE núm. 1048/09, relativa a causes de la no execució del
projecte de turisme social europeu, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 127.

RGE núm. 1049/09, relativa a situació del sector aeri
balear, DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 128 i 129.

RGE núm. 1050/09, relativa a postura del Govern de l'Estat
pel que fa a la cogestió aeroportuària, DS núm. 12 (21 de
maig), pàg. 138 i 139.

RGE núm. 2547/09, relativa a dades turístiques, DS núm.
12 (21 de maig), pàg. 139 i 140.

RGE núm. 2548/09, relativa a tot inclòs, DS núm. 12 (21 de
maig), pàg. 141 i 142.

RGE núm. 2549/09, relativa a traspàs de competències de
turisme als consells insulars, DS núm. 12 (21 de maig), pàg.
142 i 143.

RGE núm. 2550/09, relativa a venda d'Spanair, DS núm. 12
(21 de maig), pàg. 143 i 144.

RGE núm. 12822/09, 12823/09 i 12824/09, relatives a
increment de l'IVA (I-III), DS núm. 16 (3 de desembre), pàg.
179 i 180.

RGE núm. 13273/09, relativa a increment de l'IVA, DS
núm. 16 (3 de desembre), pàg. 180 i 181.

RGE núm. 13272/09, relativa a resultats del programa de
turisme sènior europeu, DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8520/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris de participació de les comunitats autònomes en els
pressuposts estatals de promoció turística i en els plans de
dinamització de producte turístic, DS núm. 15 (29 d'octubre),
pàg. 170-172 i 173.

RGE núm. 9301/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de promoció turística i potenciació del sector turístic
per fer front a la crisi econòmica, DS núm. 9 (26 de febrer),
pàg. 105-106 i 109.

RGE núm. 1564/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a territorialització dels plans estatals de dinamització del
producte turístic, DS núm. 10 (11 de març), pàg. 114-115 i 116-
117.

Compareixences
RGE núm. 11423/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre la situació del Palau de Congressos, DS núm. 14 (8
d'octubre), pàg. 159-160 i 164.

MELIÀ I QUES, JOAN (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8520/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris de participació de les comunitats autònomes en els
pressuposts estatals de promoció turística i en els plans de
dinamització de producte turístic, DS núm. 15 (29 d'octubre),
pàg. 172.

RGE núm. 9301/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures de promoció turística i potenciació del sector turístic
per fer front a la crisi econòmica, DS núm. 9 (26 de febrer),
pàg. 106 i 109.

RGE núm. 1564/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a territorialització dels plans estatals de dinamització del
producte turístic, DS núm. 10 (11 de març), pàg. 115.
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Compareixences
RGE núm. 5847/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el Pla de màrqueting turístic, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 132.

RGE núm. 11423/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,
sobre la situació del Palau de Congressos, DS núm. 14 (8
d'octubre), pàg. 160-161.

MORILLAS I NAVARRO, MARIA LLUÏSA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8520/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a criteris de participació de les comunitats autònomes en els
pressuposts estatals de promoció turística i en els plans de
dinamització de producte turístic, DS núm. 15 (29 d'octubre),
pàg. 172-173.

Compareixences
RGE núm. 5847/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el Pla de màrqueting turístic, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 132-133.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9301/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de promoció turística i potenciació del sector turístic
per fer front a la crisi econòmica, DS núm. 9 (26 de febrer),
pàg. 107-108.

VINENT I BARCELÓ, ASSUMPTA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes 
RGE núm. 8409/08, 8410/08 i 8411/08, relatives a Pla de

màrqueting turístic (I, II i III), DS núm. 9 (26 de febrer), pàg.
102 i 103-104.

RGE núm. 8220/09, relativa a parador nacional de
Menorca, DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 150 i 151.

RGE núm. 8221/09, relativa a suport a Menorca per a la
construcció de camps de golf, DS núm. 13 (11 de juny), pàg.
151 i 152.

RGE núm. 8222/09, relativa a escola d'hoteleria a Menorca,
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 153.

RGE núm. 12827/09 a 12830/09, relatives a nova
plataforma tecnològica (I-IV), DS núm. 16 (3 de desembre),
pàg. 183 i 184.

RGE núm. 12831/09, relativa a centre d'innovació
tecnològica del turisme de Microsoft, DS núm. 16 (3 de
desembre), pàg. 185.

RGE núm. 12832/09, relativa a foment del consum de
productes autòctons per part del sector turístic, DS núm. 16 (3
de desembre), pàg. 186.

Compareixences
RGE núm. 5847/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme,

sobre el Pla de màrqueting turístic, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 131 i 134.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE TURISME, MIQUEL NADAL I
BUADES

Preguntes 
RGE núm. 8409/08, 8410/08 i 8411/08, relatives a Pla de

màrqueting turístic (I, II i III), DS núm. 9 (26 de febrer), pàg.
103 i 104.

RGE núm. 1045/09, relativa a perspectives de l'inici de la
temporada turística, DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 122 i 123-
124.

RGE núm. 1046/09, relativa a balanç turístic dels mesos
d'octubre, novembre i desembre de 2008, DS núm. 11 (7 de
maig), pàg. 124 i 125-126.

RGE núm. 1047/09, relativa a criteris de repartiment del Pla
estatal de dinamització del producte turístic, DS núm. 11 (7 de
maig), pàg. 126 i 127.

RGE núm. 1048/09, relativa a causes de la no execució del
projecte de turisme social europeu, DS núm. 11 (7 de maig),
pàg. 128.

RGE núm. 1049/09, relativa a situació del sector aeri balear,
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 128 i 129-130.

RGE núm. 1050/09, relativa a postura del Govern de l'Estat
pel que fa a la cogestió aeroportuària, DS núm. 12 (21 de
maig), pàg. 138 i 139.

RGE núm. 2547/09, relativa a dades turístiques, DS núm.
12 (21 de maig), pàg. 139 i 140-141.

RGE núm. 2548/09, relativa a tot inclòs, DS núm. 12 (21 de
maig), pàg. 141 i 142.

RGE núm. 2549/09, relativa a traspàs de competències de
turisme als consells insulars, DS núm. 12 (21 de maig), pàg.
142 i 143.

RGE núm. 2550/09, relativa a venda d'Spanair, DS núm. 12
(21 de maig), pàg. 143 i 144.

RGE núm. 8220/09, relativa a parador nacional de
Menorca, DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 150 i 151.

RGE núm. 8221/09, relativa a suport a Menorca per a la
construcció de camps de golf, DS núm. 13 (11 de juny), pàg.
152 i 153.

RGE núm. 8222/09, relativa a escola d'hoteleria a Menorca,
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 153 i 154.

RGE núm. 12822/09, 12823/09 i 12824/09, relatives a
increment de l'IVA (I-III), DS núm. 16 (3 de desembre), pàg.
179 i 180.

RGE núm. 12827/09 a 12830/09, relatives a nova
plataforma tecnològica (I-IV), DS núm. 16 (3 de desembre),
pàg. 183 i 184.

RGE núm. 12831/09, relativa a centre d'innovació
tecnològica del turisme de Microsoft, DS núm. 16 (3 de
desembre), pàg. 185.

RGE núm. 12832/09, relativa a foment del consum de
productes autòctons per part del sector turístic, DS núm. 16 (3
de desembre), pàg. 186.

RGE núm. 13272/09, relativa a resultats del programa de
turisme sènior europeu, DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182.
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RGE núm. 13273/09, relativa a increment de l'IVA, DS
núm. 16 (3 de desembre), pàg. 180 i 182.

Compareixences
RGE núm. 5847/09, sobre el Pla de màrqueting turístic, DS

núm. 11 (7 de maig), pàg. 130-131 i 133-134.
RGE núm. 11423/09, sobre la situació del Palau de

Congressos, DS núm. 14 (8 d'octubre), pàg. 158-159, 162-163
i 164.

TEMÀTIC

- B -

Balanç turístic
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 124.

- C -

Centre d'innovació tecnològica del turisme
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 184.

Cogestió aeroportuària
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 138.

Competències de turisme (vegeu Traspàs de --- als consells
insulars)

Consells insulars (vegeu Traspàs de competències de
turisme als ---)

Crisi econòmica
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 104.

- D -

Dades turístiques
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 139.

- E -

Escola d'Hoteleria a Menorca
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 153.

- I -

Increment de l'IVA
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 178-180.

IVA (vegeu Increment de l'---)

- N -

Nova plataforma tecnològica
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182-183.

- P -

Palau de Congressos 
DS núm. 14 (8 d'octubre), pàg. 158.

Parador Nacional de Menorca
DS núm. 13 (11 de juny), pàg. 150-151.

Pla de màrqueting turístic
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 102.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 130.

Plans estatals de dinamització del producte turístic 
DS núm. 10 (11 de març), pàg. 114.
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 126.
DS núm. 15 (29 d'octubre), pàg. 170.

Plataforma tecnològica (vegeu Nova ---)

Pressuposts estatals de promoció turística
DS núm. 15 (29 d'octubre), pàg. 170.

Producte turístic (vegeu Plans estatals de dinamització del
---)

Productes autòctons
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 185.

Projecte de turisme social europeu
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 127.

Promoció turística (vegeu també Pressuposts estatals de ---)
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 104.

- S -

Sector 
aeri balear
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 128.
turístic
DS núm. 9 (26 de febrer), pàg. 104.

Spanair
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 143.

- T -

Temporada turística
DS núm. 11 (7 de maig), pàg. 122.
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Tot inclòs
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 141.

Traspàs de competències de turisme als consells insulars
DS núm. 12 (21 de maig), pàg. 142.

Turisme 
sènior europeu
DS núm. 16 (3 de desembre), pàg. 182.
social europeu (vegeu Projecte de ---)
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