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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
Mesa.
DS núm. 1 (21 de juny), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 3262/11, relativa a port de Ciutadella (I).
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 44-46.

RGE núm. 3264/11, relativa a port de Ciutadella.
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 46-47.

RGE núm. 3376/11, relativa a connexions aèries a l'hivern.
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 47-49.

RGE núm. 3384/11, relativa a inversions empresarials
lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010.
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 42-44.

RGE núm. 3385/11, relativa a actuacions al port de
Ciutadella.
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 49-50.

RGE núm. 3841/11, relativa a promoció turística a les fires
de Londres, Madrid i Berlín.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 78-80.

RGE núm. 3842/11, relativa a projecte de Magaluf.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 80-82.

RGE núm. 3843/11, relativa a projecte d’interès
autonòmic.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 82-84.

RGE núm. 3878/11, relativa a garantia de la connectivitat
de les Illes Balears per a aquest hivern.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 84-86.

RGE núm. 3879/11, relativa a mesures aprovades per tal de
possibilitar que aquesta temporada turística sigui bona.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 86-87.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2315/11, relativa a desbloqueig i informació del
Ministeri de Defensa sobre el projecte d’enfonsament de la
fragata Baleares en aigües de Calvià.
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6-10.

RGE núm. 2396/11, relativa a paralització de les obres del
Palau de Congressos.
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 10-15.

RGE núm. 2891/11, relativa a suport a activitats i
esdeveniments culturals.
DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 34-37.

RGE núm. 3130/11, relativa a oferta obsoleta.
DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 37-39.

RGE núm. 3736/11, relativa a consorci del Pati de Sa Lluna.
DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 54-57.

RGE núm. 3788/11, relativa a actuacions urgents a Cala
Agulla.
DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 57-61.

RGE núm. 3789/11, relativa a suport a les inversions
provinents de la iniciativa privada.
DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 61-64.

RGE núm. 3984/11, relativa a manteniment del Pla Oci 60.
DS núm. 7 (24 de novembre), pàg. 70-73.

RGE núm. 4337/11, relativa a Consorci de la borsa
d’allotjament turístic
DS núm. 7 (24 de novembre), pàg. 73-75.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1923/11 i 1943/11, del conseller de Turisme i
Esports sobre les línies d’actuació en matèria de turisme i
les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern.
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 18-28.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3262/11, relativa a port de Ciutadella (I), DS

núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 44 i 45.
RGE núm. 3264/11, relativa a port de Ciutadella, DS núm.

5 (27 d’octubre), pàg. 46 i 47.
RGE núm. 3376/11, relativa a connexions aèries a l'hivern,

DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 47-48 i 49.
RGE núm. 3384/11, relativa a inversions empresarials

lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010, DS núm. 5 (27
d’octubre), pàg. 42 i 43.

RGE núm. 3385/11, relativa a actuacions al port de
Ciutadella, DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 49 i 50.

RGE núm. 3878/11, relativa a garantia de la connectivitat de
les Illes Balears per a aquest hivern, DS núm. 8 (1 de
desembre), pàg. 84 i 85-86.
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RGE núm. 3879/11, relativa a mesures aprovades per tal de
possibilitar que aquesta temporada turística sigui bona, DS
núm. 8 (1 de desembre), pàg. 86.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2396/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a paralització de les obres del Palau de Congressos, DS núm. 2
(15 de setembre), pàg. 12-13 i 15.

RGE núm. 3736/11, DEL Grup Parlamentari Socialista,
relativa a consorci del Pati de Sa Lluna, DS núm. 6 (3 de
novembre), pàg. 54, 56 i 57.

Compareixences
RGE núm. 1923/11 i 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports sobre les línies d’actuació en matèria de turisme i les
directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en
les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 21-22 i 26.

RGE núm. 3789/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada, DS
núm. 6 (3 de novembre), pàg. 62-63.

BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2396/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a paralització de les obres del Palau de Congressos, DS núm. 2
(15 de setembre), pàg. 11-12, 14 i 15.

RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oferta obsoleta, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 38-
39.

RGE núm. 3788/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions urgents a Cala Agulla, DS núm. 6 (3 de
novembre), pàg. 57-58 i 60-61.

RGE núm. 4337/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la borsa d’allotjament turístic, DS núm.
7 (24 de novembre), pàg. 74-75.

Compareixences
RGE núm. 1923/11 i 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports sobre les línies d’actuació en matèria de turisme i les
directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en
les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 23-24 i 27.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Qüestions d’ordre
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 3789/11,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les inversions
provinents de la iniciativa privada, DS núm. 6 (3 de novembre),
pàg. 64.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2315/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desbloqueig i informació del Ministeri de Defensa sobre el
projecte d’enfonsament de la fragata Baleares en aigües de
Calvià, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6-7 i 9-10.

LLUFRIU I ESTEVA, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3736/11, DEL Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consorci del Pati de Sa Lluna, DS núm. 6 (3 de
novembre), pàg. 55-56 i 57.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2891/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a suport a activitats i esdeveniments
culturals, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 34-35.

RGE núm. 3789/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada, DS
núm. 6 (3 de novembre), pàg. 61-62 i 63-64.

RGE núm. 3984/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Pla Oci 60, DS núm. 7 (24 de
novembre), pàg. 71-72.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3736/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a consorci del Pati de Sa Lluna, DS núm. 6 (3 de
novembre), pàg. 54-55.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca

Proposicions no de llei
RGE núm. 2315/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desbloqueig i informació del Ministeri de Defensa sobre el
projecte d’enfonsament de la fragata Baleares en aigües de
Calvià, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 9.

RGE núm. 2396/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a paralització de les obres del Palau de Congressos, DS núm. 2
(15 de setembre), pàg. 13-14 i 15.

RGE núm. 2891/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport a activitats i esdeveniments
culturals, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 34 i 36-37.

RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oferta obsoleta, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 38.

RGE núm. 3788/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions urgents a Cala Agulla, DS núm. 6 (3 de novembre),
pàg. 59-60.
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RGE núm. 3789/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a les inversions provinents de la iniciativa privada, DS
núm. 6 (3 de novembre), pàg. 63 i 64.

RGE núm. 3984/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment del Pla Oci 60, DS núm. 7 (24 de
novembre), pàg. 71.

RGE núm. 4337/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la borsa d’allotjament turístic, DS núm.
7 (24 de novembre), pàg. 74.

Compareixences
RGE núm. 1923/11 i 1943/11, del conseller de Turisme i

Esports sobre les línies d’actuació en matèria de turisme i les
directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà en
les àrees de responsabilitat d’acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 22-23 i 27.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3841/11, relativa a promoció turística a les fires

de Londres, Madrid i Berlín, DS núm. 8 (1 de desembre), pàg.
78 i 79-80.

RGE núm. 3842/11, relativa a projecte de Magaluf, DS
núm. 8 (1 de desembre), pàg. 81 i 82.

RGE núm. 3843/11, relativa a projecte d’interès autonòmic,
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 82-83 i 84.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2315/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a desbloqueig i informació del Ministeri de Defensa sobre el
projecte d’enfonsament de la fragata Baleares en aigües de
Calvià, DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 7-9.

RGE núm. 2891/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport a activitats i
esdeveniments culturals, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 35-36.

RGE núm. 3130/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oferta obsoleta, DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 37-38
i 39.

RGE núm. 3788/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions urgents a Cala Agulla, DS núm. 6 (3 de
novembre), pàg. 58-59.

RGE núm. 4337/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consorci de la borsa d’allotjament turístic, DS núm.
7 (24 de novembre), pàg. 73-74 i 75.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3984/11, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a manteniment del Pla Oci 60, DS núm. 7 (24 de
novembre), pàg. 70-71 i 72-73.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Preguntes
RGE núm. 3384/11, relativa a inversions empresarials

lligades a l'article 5 de la Llei 4/2010, DS núm. 5 (27
d’octubre), pàg. 42-43 i 44.

CONSELLER DE TURISME, CARLOS DELGADO I
TRUYOLS

Preguntes
RGE núm. 3262/11, relativa a port de Ciutadella (I), DS

núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 45 i 46.
RGE núm. 3264/11, relativa a port de Ciutadella, DS núm.

5 (27 d’octubre), pàg. 46 i 47.
RGE núm. 3376/11, relativa a connexions aèries a l'hivern,

DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 48 i 49.
RGE núm. 3385/11, relativa a actuacions al port de

Ciutadella, DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 49 i 50.
RGE núm. 3841/11, relativa a promoció turística a les fires

de Londres, Madrid i Berlín, DS núm. 8 (1 de desembre), pàg.
78-79 i 80.

RGE núm. 3842/11, relativa a projecte de Magaluf, DS núm.
8 (1 de desembre), pàg. 81 i 82.

RGE núm. 3843/11, relativa a projecte d’interès autonòmic,
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 83 i 84.

RGE núm. 3878/11, relativa a garantia de la connectivitat de
les Illes Balears per a aquest hivern, DS núm. 8 (1 de
desembre), pàg. 85 i 86.

RGE núm. 3879/11, relativa a mesures aprovades per tal de
possibilitar que aquesta temporada turística sigui bona, DS núm.
8 (1 de desembre), pàg. 86-87.

Compareixences
RGE núm. 1923/11 i 1943/11, sobre les línies d’actuació en

matèria de turisme i les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern, DS núm. 3 (22 de setembre),
pàg. 18-21, 24-26 i 27-28.

TEMÀTIC

- A -

Activitats i esdeveniments culturals
DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 34.
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- C -

Cala Agulla
 DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 57.

Connexions aèries
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 47.
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 84.

Conselleria de Turisme i Esports
DS núm. 3 (22 de setembre), pàg. 18.

Consorci 
de la borsa d’allotjaments turístics
DS núm. 7 (24 de novembre), pàg. 73.
del Pati de Sa Lluna
 DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 54.

- E -

Enfonsament de la fragata Baleares
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 6.

- F -

Fires turístiques
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 78.

Fragata Baleares (vegeu Enfonsament de la —)

- I -

Inversions 
empresarials
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 42.
de la iniciativa privada
DS núm. 6 (3 de novembre), pàg. 61.

Iniciativa privada (vegeu Inversions de la —)

- L -

Llei 4/2010
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 42.

- M -

Magaluf (vegeu Projecte de —)

- O -

Obres del Palau de Congressos
DS núm. 2 (15 de setembre), pàg. 10.

Oferta obsoleta
DS núm. 4 (13 d’octubre), pàg. 37.

- P -

Palau de Congressos (vegeu Obres del —)

Pati de Sa Lluna (vegeu Consorci del —)

Pla Oci 60 
DS núm. 7 (24 de novembre), pàg. 70.

Port de Ciutadella
DS núm. 5 (27 d’octubre), pàg. 44-46 i 49.

Projecte 
d’interès autonòmic
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 78.
de Magaluf
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 78.

Promoció turística
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 78.

- T -

Temporada turística
DS núm. 8 (1 de desembre), pàg. 86.
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