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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 5018/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 38-39.

RGE núm. 5019/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 39-41.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 6079/15, relativa a projecte de les coves de Cala

Blanca.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 46-51.

RGE núm. 6650/15, relativa a estudi sobre l’impacte de

l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 51-54.

RGE núm. 7653/15, relativa a la modificació de la

composició dels comitès de coordinació aeroportuària i de

la regulació de les comissions de coordinació d’aeroport.

DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 58-63.

RGE núm. 8461/15, relativa a estudi per posar ordre a la

saturació de rent a car i garantir un servei de qualitat.

DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 82-90.

RGE núm. 8465/15, relativa a seguiment, interpretació i

acompliment de els condicions de la declaració

d’obligacions de servei públic per als vols en les rutes entre

illes.

DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 90-93.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius

generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític

del Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a turisme.

DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6-32.

RGE núm. 6633/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre la política del

Govern en relació amb el Palau de Congressos.

DS núm. 6 (19 de novembre), pàg. 66-78.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILERA I CARRILLO, SALVADO R (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 47.

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 52.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 83-85.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

92.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 12-13 i 27-28.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre), pàg.

69-70 i 76-77.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 49-51.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions de

coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 58-

59 i 62-63.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 87-88.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

90-91 i 93.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-001.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
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Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que

fa a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 19-21 i 29-30.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre),

pàg. 72-73 i 77-78.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 48-49.

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 53.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions

de coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg.

61-62.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 85-86 i 90.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

93.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que

fa a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg.16-17 i 29.

GARAU I SALAS, JAUME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 51 i 53-54.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 51-52.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions de

coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 59-

60.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 82-83.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg.10-12 i 26-27.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre), pàg.

67-69 i 74-76.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Preguntes 

RGE núm. 5018/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 38 i 39.

RGE núm. 5019/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 40 i 41.

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 48.

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 53.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions de

coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 61.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 82 i 88-89.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

93.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg.14-16 i 28-29.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
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M E R C A D A L  I  C A M P S, M A R G A R E T  (G r up

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 46-47 i 51.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 49.

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 53.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions

de coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg.

62.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 86.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

93.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que

fa a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg.17-19 i 29.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre),

pàg. 71 i 77.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6079/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a projecte de les coves de Cala Blanca. DS núm. 4 (22

d’octubre), pàg. 47-48.

RGE núm. 6650/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a impacte de l’activitat de creuers a les Illes Balears.

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 52.

RGE núm. 7653/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la modificació de la composició dels comitès de

coordinació aeroportuària i de la regulació de les comissions

de coordinació d’aeroport. DS núm. 5 (12 de novembre), pàg.

60-61.

RGE núm. 8461/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a estudi per

posar ordre a la saturació de rent a car i garantir un servei de

qualitat. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 85.

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

93.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, del Vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, sobre les directrius generals de

l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg.13-14 i 28.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre), pàg.

70-71 i 77.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 8465/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les

condicions de la declaració d’obligació de servei públic per als

vols en els rutes entre illes. DS núm. 7 (26 de novembre), pàg.

92.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,

RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Preguntes 

RGE núm. 5018/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 38 i 39.

RGE núm. 5019/15, relativa a reforma de la Llei turística.

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 40 i 41.

Compareixences

RGE núm. 4204/15 i 4296/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

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

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa

a turisme, DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6-10 i 21-26.

RGE núm. 6633/15, sobre la política del Govern en relació

amb el Palau de Congressos. DS núm. 6 (19 de novembre), pàg.

66-67, 73-74 i 78.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-004.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-007.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-003.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/TU-09-006.pdf#page=2
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TEMÀTIC 

- C -

Cala Blanca

projecte de les coves

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 46-51.

Comitès de coordinació aeroportuària

DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 58-63.

Comissions de coordinació d’aeroport

regulació

DS núm. 5 (12 de novembre), pàg. 58-63.

Creuers

impacte de l’activitat

DS núm. 4 (22 d’octubre), pàg. 51-54.

- L -

Llei turística

reforma

DS núm. 3 (24 de setembre), pàg. 38-39.

- O -

Obligació de servei públic

DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 90-93.

- P -

Palau de Congressos

 DS núm. 6 (19 de novembre), pàg. 66-78.

- R -

Rent a car

DS núm. 7 (26 de novembre), pàg. 82-90.

- V -

Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i

Turisme

DS núm. 2 (17 de setembre), pàg. 6-32.
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