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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció càrrec de secretari o secretària de la
comissió.
DS núm. 28, pàg. 346.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

RGE núm. 5311/17, del Projecte de llei de modificació de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes
Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques
a habitatges.
DS núm. 36, pàg. 454-490.

PREGUNTES

RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (I).
DS núm. 29, pàg. 362-363.

RGE núm. 1870/17, relativa a lloguer turístic (II).
DS núm. 29, pàg. 363-365.

RGE núm. 1871/17, relativa a lloguer turístic (III).
DS núm. 29, pàg. 365-367.

RGE núm. 1872/17, relativa a lloguer turístic (IV).
DS núm. 29, pàg. 367-369.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1867/17, relativa a modificar els criteris de
repartiment dels fons produïts per l'impost del turisme
sostenible.
DS núm. 28, pàg. 347-354.

RGE núm. 1909/17, relativa a garantia d’accessibilitat per
a les persones amb discapacitat i les persones amb
mobilitat reduïda en el transport marítim a les Illes
Balears.
DS núm. 28, pàg. 354-358.

RGE núm. 1957/17, relativa a la tramitació del reglament
que desenvolupar la Llei d’ordenació del transport
marítim a les Illes Balears i l’establiment de mecanismes de
cooperació i/o col·laboració interadministrativa.
DS núm. 31, pàg. 380-384.

RGE núm. 2927/17, relativa a Pla d’embelliment de les
zones turístiques degradades.
DS núm. 30, pàg. 372-376.

RGE núm. 3090/17, relativa a cogovern aeroportuari.
DS núm. 31, pàg. 384-391.

RGE núm. 3956/17, relativa a nova regulació per a la
modernització turística.
DS núm. 32, pàg. 394-398.

RGE núm. 4264/17, relativa a participació de la familia
reial en la inauguració del Palau de Congressos de Palma.
DS núm. 32, pàg. 398-405.

RGE núm. 4346/17, relativa a mantenir el descompte de
resident aplicable als viatges en grup.
DS núm. 33, pàg. 410-413.

RGE núm. 7679/17, relativa a un turisme cívic que respecti
les normes de convivència. 
DS núm. 37, pàg. 494-503.

RGE núm. 9615/17, relativa a ampliació del descompte del
75% de resident i millora en la connectivitat de la ruta
Menorca-Barcelona.
DS núm. 38, pàg. 510-515.

RGE núm. 10117/17, relativa a seguiment del compliment
de les condicions de l’OSP entre illes durant l’estiu de 2017
i revisió puntual d’aquesta.
DS núm. 39, pàg. 518-523.

RGE núm. 10330/17, relativa a la defensa del sector turístic
i contra la turismefòbia. 
DS núm. 40, pàg. 528-535.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 3397/17, del director de l’aeroport de Palma,
per tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma.
DS núm. 32, pàg. 405-407.

RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el resultat de les denúncies, reclamacions
o per via d’ofici, registrades en turisme d’habitatges de
vacances il·legals, com de plurifamiliars, des de l’any 2012
fins al 2016.
DS núm. 33, pàg. 413-414.

RGE núm. 9866/17, relativa a recaptar la presència del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions
realitzades d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de
la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost d’estades
turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del
turisme sostenible.
DS núm. 39, pàg. 523-525.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del cas Cursach.
DS núm. 41, pàg. 538-539.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 3397/17, del director de l’aeroport de Palma,
per tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma.
DS núm. 38, pàg. 506-510.

RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre el resultat de les denúncies, reclamacions
o per via d’ofici, registrades en turisme d’habitatges de
vacances il·legals, com de plurifamiliars, des de l’any 2012
fins al 2016.
DS núm. 34, pàg. 418-433.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre
la seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma.
DS núm. 35, pàg. 436-450.

RGE núm. 9866/17, del conseller d’Innovació, Recerca i
Turisme, per tal que informi del destí i estat d’execució de
les inversions realitzades d’acord amb el que s’estableix a
l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost
d’estades turístiques a les Illes Balears i de mesures
d’impuls del turisme sostenible.
DS núm. 43, pàg. 558-576.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del cas Cursach.
DS núm. 42, pàg. 542-554.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1867/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificar
els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 28, pàg. 349-350.

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.
DS núm. 36, pàg. 464-465 i 471-472.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS

per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda

en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
355-356. 

RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 381.

RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’embelliment de les zones turístiques degradades. DS
núm. 30, pàg. 373.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
386-387.

RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
395.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 410-411.

RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 498-499.

RGE núm. 9615/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’ampliació del descompte del 75% de
resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-
Barcelona. DS núm. 38, pàg. 512.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
521.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 529-530.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 405-406.

RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 524.
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RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 508.

RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via
d’ofici registrades tant en turisme d’habitatges de vacances
il·legals com de plurifmaliars des de l’any 2012 al 2016. DS
núm. 34, pàg. 419-421 i 427-428.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma. DS núm. 35,
pàg. 441-442 i 447. 

RGE núm. 9866/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal que informi del destí
i l’estat d’execució de les inversions realitzades d’acord amb
el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg.
566-567 i 573-574.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
544-545 i 551-552.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 457-458.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,

MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
522.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 524.

Compareixences
RGE núm. 9866/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal que informi del destí
i l’estat d’execució de les inversions realitzades d’acord amb
el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de

mesures d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg. 563-
565 i 572-573.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 463-464 i 470.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS

per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
356-358.

RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 381.

RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’embelliment de les zones turístiques degradades. DS
núm. 30, pàg. 375.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
388-390.

RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
396-397.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 403-404.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 411-412.

RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 496.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
518-519 i 522-523.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 533-534.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 406-407.

RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 525.

RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 509-510.

RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via
d’ofici registrades tant en turisme d’habitatges de vacances
il·legals com de plurifmaliars des de l’any 2012 al 2016. DS
núm. 34, pàg. 424-426 i 431.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma. DS núm. 35,
pàg. 443 i 448-449.

RGE núm. 9866/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal que informi del destí
i l’estat d’execució de les inversions realitzades d’acord amb
el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg.
568-569 i 574-575.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
548-549 i 553.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 495.

Compareixences
RGE núm. 9866/17, del vicepresident i conseller

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal que informi del destí
i l’estat d’execució de les inversions realitzades d’acord amb
el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg.
567-568 i 574.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9615/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a l’ampliació del descompte del 75% de
resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-
Barcelona. DS núm. 38, pàg. 511-512.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
520-521.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS

per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
356.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 461-462 i 468-469.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1867/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificar
els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 28, pàg. 350-351.

RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
355.

RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’embelliment de les zones turístiques degradades. DS
núm. 30, pàg. 374-375.

RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
396.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 402-403.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 411.

RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
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turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 500-501.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
519-520.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 531-532.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 406.

RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 525.

RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,

atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
548.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
394-395.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 400-401.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 405.

GIJÓN I CARRASCO, ÁLVARO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS

per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les

persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
355.

RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 381.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
385-386.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 410.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

Compareixences
RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici
registrades tant en turisme d’habitatges de vacances il·legals
com de plurifmaliars des de l’any 2012 al 2016, DS núm. 34,
pàg. 421-422 i 428-429.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma, DS núm. 35,
pàg. 439-441, 446 i 450.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 497-498.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 528-529 i 534-535.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 524.

RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.
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Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 507.

RGE núm. 9866/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal que informi del destí
i l’estat d’execució de les inversions realitzades d’acord amb
el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de
març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de
mesures d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg.
565-566 i 573.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
545-546 i 552.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS per
Menorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9615/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a l’ampliació del descompte del 75% de
resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-
Barcelona. DS núm. 38, pàg. 510-511 i 514-515.

Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 508-509.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges.
DS núm. 36, pàg. 454-455 i 465-467.

Preguntes
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (I). DS núm.

29, pàg. 362 i 363.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (II). DS núm.

29, pàg. 363 i 365.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (III). DS

núm. 29, pàg. 365 i 367.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (IV). DS

núm. 29, pàg. 367-368 i 369-370.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1867/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificar
els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 28, pàg. 347-348 i 353-354.

RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
356.

RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 382.

RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d’embelliment de les zones turístiques degradades. DS
núm. 30, pàg. 374.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
387-388.

RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
394 i 397-398.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 402.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 410.

RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 494 i 501-502.

RGE núm. 9615/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’ampliació del descompte del 75% de
resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-
Barcelona. DS núm. 38, pàg. 513-514.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
522.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 531.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 525.

Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 508.
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RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via
d’ofici registrades tant en turisme d’habitatges de vacances
il·legals com de plurifmaliars des de l’any 2012 al 2016. DS
núm. 34, pàg. 423-424 i 430-431.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Pla d’embelliment de les zones turístiques
degradades. DS núm. 30, pàg. 372 i 375.

OLIVER I SAGRERAS, ISABEL MARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1867/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificar
els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 28, pàg. 351-353.

PERELLÓ I JORQUERA, ANTÒNIA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 458-459 i 467-468.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 459-461 i 468.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per

Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 382.

RGE núm. 2927/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d’embelliment de les zones turístiques
degradades. DS núm. 30, pàg. 373-374.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
384-385 i 390-391.

RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
395-396.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 401-402.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS núm.
33, pàg. 411.

RGE núm. 9615/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a l’ampliació del descompte del 75% de
resident i la millora en la connectivitat de la ruta Menorca-
Barcelona. DS núm. 38, pàg. 513.

RGE núm. 10117/17, dels Grups Parlamentaris Socialista,
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a seguiment
del compliment de les condicions de l’OSP entre illes durant
l’estiu del 2017 i revisió puntual d’aquesta. DS núm. 39, pàg.
519.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 530.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 405.

RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 413. 

RGE núm. 9866/17, del Grup Parlamentari Mixt, del
conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, amb l’objecte que
informi del destí i estat d’execució de les inversions realitzades
d’acord amb el que s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016,
de 30 de març, de l’impost d’estades turístiques a les Illes
Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. DS núm.
39, pàg. 524.

RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 3397, del director de l’Aeroport de Palma, per

tal d’explicar les accions i inversions previstes per
AENA/Enaire pel que fa a l’aeroport de Palma. DS núm. 38,
pàg. 506-507.

RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici
registrades tant en turisme d’habitatges de vacances il·legals
com de plurifamiliars des de l’any 2012 al 2016. DS núm. 34,
pàg. 422-423 i 429-430.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma. DS núm. 35,
pàg. 442 i 447-448.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
546-547 i 552-553.
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SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3956/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a nova
regulació per a la modernització turística. DS núm. 32, pàg.
396.

RGE núm. 4264/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a participació de la familia reial en la inauguració del Palau de
Congressos de Palma. DS núm. 32, pàg. 398-399.

RGE núm. 4346/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a mantenir
el descompte de resident aplicable als viatges en grup. DS
núm. 33, pàg. 411.

RGE núm. 7679/17, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a un
turisme cívic que respecti les normes de convivència. DS núm.
37, pàg. 501.

RGE núm. 10330/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la defensa del sector turístic i contra la turismefòbia.
DS núm. 40, pàg. 532-533.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 3397/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, del director de l’aeroport de Palma per tal d’explicar
les accions i inversions previstes per AENA/Enaire pel que fa
a l’aeroport de Palma. DS núm. 32, pàg. 406.

RGE núm. 5362/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per tal d’informar sobre el
resultat de les denúncies, reclamacions o per via d’ofici,
registrades en turisme d’habitatges de vacances il·legals, com
de plurifamiliars, des de l’any 2012 fins al 2016. DS núm. 33,
pàg. 414.

RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 5362/17, de la directora general de Turisme de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal d'informar
sobre el resultat de les denúncies, reclamacions o per via
d’ofici registrades tant en turisme d’habitatges de vacances
il·legals com de plurifmaliars des de l’any 2012 al 2016, DS
núm. 34, pàg. 424 i 431.

RGE núm. 5508/17, del vicepresident i conseller
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
seva gestió en el Consorci de la Platja de Palma, DS núm. 35,
pàg. 442.

RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,
atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
548.

 

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 12405/17, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, de la directora general de Turisme, atès l’aixecament
del sumari del cas Cursach. DS núm. 41, pàg. 538.

Compareixences
RGE núm. 12405/17, de la directora general de Turisme,

atès l’aixecament del sumari del cas Cursach. DS núm. 42, pàg.
547-548.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 5311/17, de modificació de

la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears,
relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges,
DS núm. 36, pàg. 456-457 i 467.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1867/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a modificar
els criteris de repartiment dels fons produïts per l’impost del
turisme sostenible. DS núm. 28, pàg. 351.

RGE núm. 1909/17, dels Grups Parlamentaris Mixt i MÉS
per Menorca, relativa a garantia d’accessibilitat pera les
persones amb discapacitat i les persones amb mobilitat reduïda
en el transport marítim a les Illes Balears. DS núm. 28, pàg.
354-355 i 358.

RGE núm. 1957/17, del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera-PSIB, relativa a la tramitació del reglament que
desenvolupa la Llei el transport marítim a les Illes Balears i
l’establiment de mecanismes de cooperació i/o col·laboració
interadministrativa. DS núm. 31, pàg. 380-381 i 383-384.

RGE núm. 3090/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a cogovern aeroportuari. DS núm. 31, pàg.
388.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, GABRIEL BARCELÓ I MILTA

Preguntes
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (I). DS núm.

29, pàg. 362 i 363.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (II). DS núm.

29, pàg. 364 i 365.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (III). DS núm.

29, pàg. 366 i 367.
RGE núm. 1869/17, relativa a lloguer turístic (IV). DS núm.

29, pàg. 368 i 369.
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Compareixences
RGE núm. 5508/17, per tal d’informar sobre la seva gestió

en el Consorci de la Platja de Palma, DS núm. 35, pàg. 436-
439, 444-445 i 449.

RGE núm. 9866/17, per tal que informi del destí i l’estat
d’execució de les inversions realitzades d’acord amb el que
s’estableix a l’article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de
l’impost d’estades turístiques a les Illes Balears i de mesures
d’impuls del turisme sostenible, DS núm. 43, pàg. 558-563,
570-572 i 575-576.

D'ALTRES CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DE TURISME, PILAR
CARBONELL I RAYA

Compareixences
RGE núm. 5362/17, per tal d'informar sobre el resultat de

les denúncies, reclamacions o per via d’ofici registrades tant en
turisme d’habitatges de vacances il·legals com de plurifmaliars
des de l’any 2012 al 2016, DS núm. 34, pàg. 418-419, 426-427
i 431-433.

RGE núm. 12405/17, atès l’aixecament del sumari del cas
Cursach. DS núm. 42, pàg. 542-544, 550-551 i 554.

TEMÀTIC 

- A -

Aeroport de Palma
DS núm. 32, pàg. 405.
DS núm. 38, pàg. 506.

- C -

Cas Cursach
DS núm. 41, pàg. 538.
DS núm. 42, pàg. 542.

Cogovern aeroportuari
DS núm. 31, pàg. 384.

- D -

Descompte de resident
DS núm. 33, pàg. 410.
DS núm. 38, pàg. 510.

- H -

Habitatges
estades turístiques
DS núm. 36, pàg. 454.
de vacances il·legals
DS núm. 33, pàg. 413.
DS núm. 34, pàg. 418.

- I -

Impost 
estades turístiques a les Illes Balears
DS núm. 39, pàg. 523.
DS núm. 43, pàg. 558.
turisme sostenible
DS núm. 28, pàg. 347.

- L -

Llei d’ordenació del transport marítim a les Illes Balears
DS núm. 31, pàg. 380.

Lloguer turístic
DS núm. 29, pàg. 362.

- M -

Modernització turística
DS núm. 32, pàg. 394.

- O -

Obligació de servei públic (OSP)
DS núm. 39, pàg. 518.

- P -

Palau de Congressos de Palma
DS núm. 32, pàg. 398.

Pla d’embelliment de zones turístiques degradades
DS núm. 30, pàg. 372.

Platja de Palma, consorci
DS núm. 35, pàg. 436.

- S -

Sector turístic
DS núm. 40, pàg. 528.
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- T -

Transport marítim, accessibilitat
DS núm. 28, pàg. 354.

Turisme 
cívic
DS núm. 37, pàg. 494.
sostenible
DS núm. 39, pàg. 523.
DS núm. 43, pàg. 558.

Turismefòbia
DS núm. 40, pàg. 528.
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