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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de

la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.

DS núm. 63 (20 de juny), pàg. 850-860.

PREGUNTES

RGE núm. 557/14, relativa a reducció del nombre de

turistes en temporada baixa.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 754-758.

RGE núm. 804/14, relativa a beneficis empresarials i nu

conveni d’hoteleria.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758-761.

RGE núm. 990/14, relativa a rànquing d’eficiència de

portals turístics.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 761-764.

RGE núm. 991/14, relativa a conveni d’hoteleria i propera

temporada turística.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758-761.

RGE núm. 7076/14, relativa a productes turístics impulsats

a Magaluf.

DS núm. 65 (18 de setembre), pàg. 888-890.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1324/13, relativa a renúncia de la companyia

Air Nostrum a operar la ruta aèria, subjecte a una

declaració d’Obligació de Servei Públic, entre Menorca i

Madrid.

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 726-732.

RGE núm. 10252/13, relativa a revisió de la declaració

d’Obligació de Servei Públic de la ruta aèria entre

Menorca i Madrid.

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 726-732.

RGE núm. 11158/13, relativa a publicació sistemàtica i

periòdica de les dades recollides per l’Observatori de Preus

i Connectivitat creat pel pel M inisteri de Foment i extensió

de les seves funcions al transport marítim.

DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 686-691.

RGE núm. 12675/13, relativa a suport al sector nàutic.

DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 691-696.

RGE núm. 12857/13, relativa a contra la privatització de

l’espai públic de l’aeroport de Palma.

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 732-736.

RGE núm. 13670/13, relativa a ampliació del Club Marítim

Molinar.     

DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 674-680.

RGE núm. 13805/13, relativa a no al megaprojecte

d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar de Palma. 

DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 674-680.

RGE núm. 728/14, relativa a promoció del turisme rus.

DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg. 906-911.

RGE núm. 1865/14, relativa a declaració d’interès turístic

regional de manifestacions i esdeveniments culturals

populars a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

DS núm. 56 (20 de març), pàg. 742-745.

RGE núm. 1872/14, relativa a cessament del ministre Soria.

DS núm. 56 (20 de març), pàg. 746-749.

RGE núm. 2495/14, relativa a reprovació de la secretària

d’Estat de Turisme del Govern d’Espanya.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 764-770.

RGE núm. 3094/14, relativa a Aparador turístic intelAligent.

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 818-822.

RGE núm. 4024/14, relativa a pub crawling.

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 822-828.

RGE núm. 6927/14, relativa a fons d’accessibilitat de ports.

DS núm. 64 (11 de setembre), pàg. 866-871.

RGE núm. 8262/14, relativa a planificació portuària: Club

de Mar i Es Molinar.

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894-903.

RGE núm. 8290/14, relativa a necessitat de consens ciutadà

i acord polític sobre les possibles reformes i/o ampliacions

de ports dependents de l’Autoritat Portuària de les Illes

Balears.

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894-903.

RGE núm. 8518/14, relativa a necessitat de consensuar i

licitar un nou contracte d’obligació de servei públic per al

transport marítim entre els ports de les Illes Balears.

DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 918-919.

RGE núm. 8520/14, relativa a supressió de la pujada de la

taxa d’ajudes a la navegació marítima.

DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 919-920.

RGE núm. 8664/14, relativa a promoció del turisme

cultural.

DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg. 911-915.

RGE núm. 8843/14, relativa a recuperació dels serveis

d’atenció sanitària als aeroports de Menorca i d’Eivissa.

DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 926-931.
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RGE núm. 8961/14, relativa a mesures contra la

“finançarització” de l’activitat turística: el cas Hotel Delta.

DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 931-935.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 2961/14, relativa a compareixença del Sr.

Antonio Deudero i Mayans.

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 770.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern.

DS núm. 54 (20 de febrer), pàg 702-720.

Del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de

Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports,

acordada per la Comissió de Turisme, a la sessió del 3

d’abril del 2014, i en relació amb el pla de treball aprovat

per la Ponència d’estudi de la situació del transport aeri,

per tal d’informar sobre la situació del transport aeri a les

Illes Balears.

DS núm. 58 (10 d’abril), pàg 774-785; núm. 59 (24 d’abril),

pàg 790-803; i núm. 60 (2 de maig), pàg 806-812.

RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el compliment de les determinacions vigents del

projecte de restaurant a l’Oratori de Portals.

DS núm. 62 (22 de maig), pàg 834-844.

RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el mostrador turístic.

DS núm. 70 (20 de novembre), pàg 838-952.

RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre la mala imatge de les Illes Balears.

DS núm. 65 (18 de setembre), pàg 874-888.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Preguntes

RGE núm. 557/14, relativa a reducció del nombre de

turistes en temporada baixa. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 754-

755 i 757.

RGE núm. 804/14, relativa a beneficis empresarials i nu

conveni d’hoteleria. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758-759 i

760-761.

RGE núm. 990/14, relativa a rànquing d’eficiència de

portals turístics  DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 762-763 i 763-764.

RGE núm. 991/14, relativa a conveni d’hoteleria i propera

temporada turística. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758-759 i

760-761.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1324/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a renúncia de la companyia Air Nostrum a operar la

ruta aèria, subjecte a una declaració d’Obligació de Servei

Públic, entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de febrer),

pàg.728-729.

RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió de la declaració d’Obligació de Servei Públic

de la ruta aèria entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de

febrer), pàg. 728-729.

RGE núm. 11158/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades

recollides per l’Observatori de Preus i Connectivitat creat pel

pel Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al

transport marítim. DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 688.

RGE núm. 12675/13, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport al sector nàutic. DS núm. 53 (13 de febrer),

pàg. 694-695.

RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a contra la privatització de l’espai públic de l’aeroport de

Palma. DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 732-733 i 736.

RGE núm. 13670/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ampliació del Club Marítim Molinar. DS núm. 52 (6

de febrer), pàg. 675-676 i 679-680.

RGE núm. 13805/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no al megaprojecte d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar

de Palma. DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 675-676 i 679-680.

RGE núm. 728/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció del turisme rus. DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg.

909.

RGE núm. 2495/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació de la secretària d’Estat de Turisme del

Govern d’Espanya. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 766-767.

RGE núm. 3094/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Aparador turístic intelAligent. DS núm. 61 (8 de maig), pàg.

820-821.

RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a pub Crawling.

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 822-824 i 827.

RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a fons d’accessibilitat de ports. DS núm. 64 (11 de setembre),

pàg. 866-867 i 870 i 871.

RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a planificació portuària: Club de Mar i Es Molinar. DS

núm. 66 (25 de setembre), pàg. 896-898 i 902.

RGE núm. 8290/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les

possibles reformes i/o aplicacions de ports dependents de

l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. DS núm. 66 (25 de

setembre), pàg. 896-898 i 902.

RGE núm. 8664/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció del turisme cultural. DS núm. 67 (2

d’octubre), pàg. 912-913.

RGE núm. 8518/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consensuar i licitar un nou contracte

d’obligació de servei públic per al transport marítim entre els
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ports de les Illes Balears. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg.

918-919.

RGE núm. 8520/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de la pujada de la taxa d’ajudes a la

navegació marítima. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 920.

RGE núm. 8843/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació dels serveis d’atenció sanitària als

aeroports de Menorca i d’Eivissa. DS núm. 69 (30 d’octubre),

pàg. 929-930.

RGE núm. 8961/14, del Grup Parlamentari MÉS,  relativa

a mesures contra la “finançarització” de l’activitat turística: el

cas Hotel Delta. DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 931-933.

Compareixences

RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern. DS núm. 54 (20 de

febrer), pàg 708-709 i 717-718.

Del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de

Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports, sobre

la situació del transport aeri a les Illes Balears. DS núm. 60 (2

de maig), pàg 807-809 i 812.

RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el compliment de les determinacions vigents del projecte

de restaurant a l’Oratori de Portals. DS núm. 62 (22 de maig),

pàg 836-837 i 841-842.

RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el mostrador turístic. DS núm. 70 (20 de novembre), pàg

941-943 i 949-950.

RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre la mala imatge de les Illes Balears. DS núm. 65 (18 de

setembre), pàg 878-879 i 885-886.

SolAlicituds de compareixences

RGE núm. 7055/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre els darrers esdeveniments en relació amb la imatge

turística de les Illes Balears i el model turístic. (Retirat). DS

núm. 65 (18 de setembre), pàg 891. 

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 2901/14, de modificació de

la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. DS

núm. 63 (20 de juny), pàg. 850-851 i 855-856. 

BARCELÓ I MILTA, GABRIEL (Grup Parlamentari

MÉS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a declaració d’interès turístic regional de

manifestacions i esdeveniments culturals populars a l’àmbit de

la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 744-745.

RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cessament del ministre Soria. DS núm. 56 (20 de març), pàg.

746 i 748-749.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cessament del ministre Soria. DS núm. 56 (20 de març), pàg.

746-747.

RGE núm. 8518/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consensuar i licitar un nou contracte

d’obligació de servei públic per al transport marítim entre els

ports de les Illes Balears. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 918

i 919.

RGE núm. 8520/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de la pujada de la taxa d’ajudes a la

navegació marítima. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 919-920.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1324/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a renúncia de la companyia Air Nostrum a operar la

ruta aèria, subjecte a una declaració d’Obligació de Servei

Públic, entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de febrer),

pàg.726-728 i 731-732.

RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió de la declaració d’Obligació de Servei Públic

de la ruta aèria entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de

febrer), pàg. 726-728 i 731-732.

RGE núm. 11158/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades

recollides per l’Observatori de Preus i Connectivitat creat pel

pel Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al

transport marítim. DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 686-687 i

690-691.

RGE núm. 12675/13, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport al sector nàutic. DS núm. 53 (13 de febrer),

pàg. 692-694 i 696.

RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a contra la privatització de l’espai públic de l’aeroport de

Palma. DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 733-734.

RGE núm. 2495/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació de la secretària d’Estat de Turisme del

Govern d’Espanya. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 764-766 i 769.

RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a fons d’accessibilitat de ports. DS núm. 64 (11 de setembre),

pàg. 868-870.

RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a planificació portuària: Club de Mar i Es Molinar. DS

núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894-896 i 900-902.

RGE núm. 8290/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les

possibles reformes i/o aplicacions de ports dependents de

l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. DS núm. 66 (25 de

setembre), pàg. 894-896 i 900-902.

RGE núm. 8843/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació dels serveis d’atenció sanitària als

aeroports de Menorca i d’Eivissa. DS núm. 69 (30 d’octubre),

pàg. 926-927 i 930-931.



TURISME / Índex any 2014 5

 

Compareixences

Del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de

Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports, sobre

la situació del transport aeri a les Illes Balears. DS núm. 59 (24

d’abril), pàg 790-793 i 796-797; i DS núm. 60 (2 de maig), pàg

806-807.

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears. DS núm. 63 (20 de

juny), pàg. 852-853, 856-857 i 859-860. 

BOSCH I ACARRETA, LOURDES (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 12675/13, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a suport al sector nàutic. DS núm. 53 (13 de febrer),

pàg. 691-692 i 695-696.

RGE núm. 12857/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a contra la privatització de l’espai públic de l’aeroport de

Palma. DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 735.

RGE núm. 728/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció del turisme rus. DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg.

906-907 i 910-911.

RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a cessament del ministre Soria. DS núm. 56 (20 de març), pàg.

747-748.

RGE núm. 2495/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reprovació de la secretària d’Estat de Turisme del

Govern d’Espanya. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 767-768 i

769.

RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre la mala imatge de les Illes Balears. DS núm. 65 (18 de

setembre), pàg 880-881 i 886-887.

RGE núm. 8961/14, del Grup Parlamentari MÉS,  relativa

a mesures contra la “finançarització” de l’activitat turística: el

cas Hotel Delta. DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 933-935.

Compareixences

RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern. DS núm. 54 (20 de

febrer), pàg 709-710 i 718-719.

RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el compliment de les determinacions vigents del projecte

de restaurant a l’Oratori de Portals.

DS núm. 62 (22 de maig), pàg 837-839, 842-843 i 844.

RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el mostrador turístic. DS núm. 70 (20 de novembre), pàg

943-944 i 950.

RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre la mala imatge de les Illes Balears. DS núm. 65 (18 de

setembre), pàg 878-879 i 885-886.

C A R B O N E R O  I M A L B E R T I, J A U M E  (G r up

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 13670/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ampliació del Club Marítim Molinar. DS núm. 52 (6

de febrer), pàg. 674-675 i 679.

RGE núm. 13805/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no al megaprojecte d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar

de Palma. DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 674-675 i 679.

Compareixences

RGE núm. 2150/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el compliment de les determinacions vigents del projecte

de restaurant a l’Oratori de Portals, DS núm. 62 (22 de maig),

pàg 835-836, 840-841 i 844.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a declaració d’interès turístic regional de manifestacions i

esdeveniments culturals populars a l’àmbit de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. DS núm. 56 (20 de març), pàg.

742-743 i 745.

MARTÍ I BALLESTER, GABRIEL JOSÉ (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a pub Crawling.

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 825-827.

RGE núm. 8664/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció del turisme cultural. DS núm. 67 (2

d’octubre), pàg. 913-914.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS)

Compareixences

Del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de

Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports, sobre

la situació del transport aeri a les Illes Balears. DS núm. 59 (24

d’abril), pàg 793-794.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup

Parlamentari Socialista)

Preguntes

RGE núm. 7075/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a comportaments incívics a Magaluf. (Retirada).

DS núm. 65 (18 de setembre), pàg. 888.

RGE núm. 7076/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a productes turístics impulsats a Magaluf. DS núm. 65

(18 de setembre), pàg. 888-890.
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RGE núm. 7077/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversions fetes a Magaluf. (Retirada). DS núm. 65

(18 de setembre), pàg. 890.

Proposicions no de llei

RGE núm. 728/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a promoció del turisme rus. DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg.

907-909 i 911.

Compareixences

RGE núm. 121/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern. DS núm. 54 (20 de

febrer), pàg 706-707 i 716-717.

RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre la mala imatge de les Illes Balears. DS núm. 65 (18 de

setembre), pàg 876-878 i 884-885.

SANSÓ I FUSTER, MARIA PILAR (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1865/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a declaració d’interès turístic regional de

manifestacions i esdeveniments culturals populars a l’àmbit de

la comunitat autònoma de les Illes Balears. DS núm. 56 (20 de

març), pàg. 743-744.

RGE núm. 3094/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Aparador turístic intelAligent. DS núm. 61 (8 de

maig), pàg. 819-820.

RGE núm. 4024/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a pub Crawling.

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 824-825 i 827.

RGE núm. 8664/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció del turisme cultural. DS núm. 67 (2

d’octubre), pàg. 911-912 i 914-915.

RGE núm. 8961/14, del Grup Parlamentari MÉS,  relativa

a mesures contra la “finançarització” de l’activitat turística: el

cas Hotel Delta. DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 933.

Compareixences

RGE núm. 6476/14, del conseller de Turisme i Esports,

sobre el mostrador turístic. DS núm. 70 (20 de novembre), pàg.

940-941 i 948-949.

VERAMENDI I MESTRE, CARLOS LUIS (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1324/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a renúncia de la companyia Air Nostrum a operar la

ruta aèria, subjecte a una declaració d’Obligació de Servei

Públic, entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de febrer),

pàg. 729-731.

RGE núm. 10252/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a revisió de la declaració d’Obligació de Servei Públic

de la ruta aèria entre Menorca i Madrid. DS núm. 55 (27 de

febrer), pàg. 729-731.

RGE núm. 11158/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a publicació sistemàtica i periòdica de les dades

recollides per l’Observatori de Preus i Connectivitat creat pel

pel Ministeri de Foment i extensió de les seves funcions al

transport marítim. DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 688-690.

RGE núm. 13670/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ampliació del Club Marítim Molinar. DS núm. 52 (6

de febrer), pàg. 677-678.

RGE núm. 13805/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a no al megaprojecte d’ampliació del Club Nàutic d’Es Molinar

de Palma. DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 677-678.

RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a fons d’accessibilitat de ports. DS núm. 64 (11 de setembre),

pàg. 867-868 i 871.

RGE núm. 8262/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a planificació portuària: Club de Mar i Es Molinar. DS

núm. 66 (25 de setembre), pàg. 898-900.

RGE núm. 8290/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les

possibles reformes i/o aplicacions de ports dependents de

l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. DS núm. 66 (25 de

setembre), pàg. 898-900.

RGE núm. 8518/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de consensuar i licitar un nou contracte

d’obligació de servei públic per al transport marítim entre els

ports de les Illes Balears. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 918-

919.

RGE núm. 8520/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió de la pujada de la taxa d’ajudes a la

navegació marítima. DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 920.

RGE núm. 8843/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació dels serveis d’atenció sanitària als

aeroports de Menorca i d’Eivissa. DS núm. 69 (30 d’octubre),

pàg. 927-929.

Compareixences

Del Sr. Antonio Deudero i Mayans, director general de

Ports i Aeroports de la Conselleria de Turisme i Esports, sobre

la situació del transport aeri a les Illes Balears. DS núm. 59 (24

d’abril), pàg 795-796 i 797; i DS núm. 60 (2 de maig), pàg

808-809-810 i 812.

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de

21 de juny, de ports de les Illes Balears. DS núm. 63 (20 de

juny), pàg. 853-855 i 857-858. 

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE TURISME, JAIME MARTÍNEZ I

LLABRÉS

Compareixences

RGE núm. 121/14, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern.

DS núm. 54 (20 de febrer), pàg 702-706 i 711-716.

RGE núm. 2150/14, sobre el compliment de les

determinacions vigents del projecte de restaurant a l’Oratori de

Portals.
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DS núm. 62 (22 de maig), pàg 834-835 i 839-840 i 843-844.

RGE núm. 6476/14, sobre el mostrador turístic. DS núm.

70 (20 de novembre), pàg 838-940, 944-948 i 950-952.

RGE núm. 7084/14, sobre la mala imatge de les Illes

Balears. DS núm. 65 (18 de setembre), pàg 874-876, 881-884

i 887-888.

Preguntes

RGE núm. 557/14, relativa a reducció del nombre de

turistes en temporada baixa. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 755-

756 i 757-758.

RGE núm. 804/14, relativa a beneficis empresarials i nu

conveni d’hoteleria. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 759-760 i

761.

RGE núm. 990/14, relativa a rànquing d’eficiència de

portals turístics  DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 762-763 i 763-

764.

RGE núm. 991/14, relativa  relativa a conveni d’hoteleria

i propera temporada turística.. DS núm. 57 (3 d’abril), pàg.

759-760 i 761.

RGE núm. 7076/14, a productes turístics impulsats a

Magaluf. DS núm. 65 (18 de setembre), pàg. 889-890.

D’ALTS CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL DE PORTS I AEROPORTS DE

LA CONSELLERIA DE TURISME I ESPORTS,

ANTONIO DEUDERO I MAYANS

Compareixences

En relació amb el pla de treball aprovat per la Ponència

d’estudi de la situació del transport aeri, per tal d’informar

sobre la situació del transport aeri a les Illes Balears. DS núm.

58 (10 d’abril), pàg 774-785; núm. 59 (24 d’abril), pàg 797-

803; i núm. 60 (2 de maig), pàg 810-812.

TEMÀTIC

- A -

Aeroports 

atenció sanitària

DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 926.

Obligació de Servei Públic (OSP)

ruta aèria Menorca-M adrid

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg 726.

de Palma

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 732.

Air Nostrum

DS núm. 55 (27 de febrer), pàg. 726.

- C -

Club 

de Mar

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894.

Nàutic d’Es Molinar

DS núm. 52 (6 de febrer), pàg. 674.

Cultura

esdeveniments populars

DS núm. 56 (20 de març), pàg. 742.

turisme

DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg. 911.

- E -

Empreses

beneficis

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758.

- H -

Hotel Delta

DS núm. 69 (30 d’octubre), pàg. 931.

Hoteleria

conveni

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 758.

- I -

Illes Balears, imatge

DS núm. 65 (18 de setembre), pàg. 874.

 -L-

Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears

modificació

DS núm. 63 (20 de juny), pàg. 850.

- M -

Magaluf

producte turístic

DS núm. 65 (18 de setembre), pàg. 888.

Ministeri de Foment

DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 686.

Molinar, Es

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg 894.
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- N -

Nàutica

sector

DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 691.

- O -

Observatori de Preus i Connectivitat

DS núm. 53 (13 de febrer), pàg. 686-691.

Oratori de Portals

DS núm. 62 (22 de maig), pàg. 834-844.

- P -

Ports

accessibilitat

DS núm. 64 (11 de setembre), pàg. 866.

Autoritat Portuària de les Illes Balears

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894.

Obligació de Servei Públic (OSP)

DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg 918.

planificació

DS núm. 66 (25 de setembre), pàg. 894-903.

Pub crawling

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 822.

- S -

Soria (ministre)

DS núm. 56 (20 de març), pàg. 746.

-T-

Taxa navegació marítima

DS núm. 68 (16 d’octubre), pàg. 919-920.

Transport aeri

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 770.

DS núm. 58 (10 d’abril), pàg. 774.

DS núm. 59 (24 d’abril), pàg. 790.

DS núm. 60 (2 de maig), pàg. 806.

Turisme

Aparador turístic intelAligent

DS núm. 61 (8 de maig), pàg. 818.

DS núm. 70 (20 de novembre), pàg. 938.

conseller

prioritats

DS núm. 54 (20 de febrer), pàg. 721.

programa Polític

DS núm. 54 (20 de febrer), pàg. 702.

cultural

DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg. 911.

declaració d’interès turístic

DS núm. 56 (20 de març), pàg. 742.

portals turístics

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 761.

rus

DS núm. 67 (2 d’octubre), pàg. 906.

secretària d’Estat

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 764.

temporada baixa

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 754.

Turistes

DS núm. 57 (3 d’abril), pàg. 754.
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