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MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció càrrec de president o presidenta de la comissió.
DS núm. 53, pàg. 694.

PREGUNTES

RGE núm. 694/18, relativa a estades turístiques (I).
DS núm. 47, pàg. 620-622.

RGE núm. 695/18, relativa a estades turístiques (II).
DS núm. 47, pàg. 622-624.

RGE núm. 696/18, relativa a estades turístiques (III).
DS núm. 47, pàg. 624-626.

RGE núm. 697/18, relativa a estades turístiques (IV).
DS núm. 47, pàg. 626-628.

RGE núm. 8776/18, relativa a estimacions de places i
declaracions presentades.
DS núm. 54, pàg. 704-706.

RGE núm. 8777/18, relativa a verificació de la correcció de
les declaracions responsables.
DS núm. 54, pàg. 706-709.

RGE núm. 8778/18, relativa a verificació en el sentit
negatiu.
DS núm. 54, pàg. 706-709.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 11000/17, relativa a tracte igualitari als viatges
de l’IMSERSO.
DS núm. 44, pàg. 580-583.

RGE núm. 17239/17, relativa a recuperació de les
connexions aèries perdudes amb la desaparició de Niki.
DS núm. 45, pàg. 586-588.

RGE núm. 3674/18, relativa a impuls a l’estació
d’investigació Can Marroig a l’illa de Formentera com a
centre de referència a Balears per a l’estudi i conservació
de la posidònia.
DS núm. 49, pàg. 656-659.

RGE núm. 3992/18, relativa a mecanismes d’aplicació del
descompte de resident sobre les tarifes aèries en els
transaccions comercials electròniques.
DS núm. 50, pàg. 662-668.

RGE núm. 4503/18, relativa a nova declaració
d’obligacions de servei públic a la ruta aèria Menorca-
Madrid, a partir de la millora de les condicions fins ara
establertes.
DS núm. 51, pàg. 672-679.

RGE núm. 5048/18, relativa a l’estudi i possible adjudicació
de mecanismes de regulació i limitació de tarifes aèries i
marítimes afectades pel descompte de resident del 75% i la
incorporació del mateix en el Règim Especial de les Illes
Balears.
DS núm. 52, pàg. 682-690.

RGE núm. 6622/18, relativa a habilitació als aeroports
d’Eivissa i Menorca d’un nou accés al control de seguretat.
DS núm. 53, pàg. 697-700.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar
sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar
durant el seu mandat.
DS núm. 46, pàg. 613-614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.
DS núm. 53, pàg. 696-697.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 17145/17, de la nova vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre
les línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat.
DS núm. 46, pàg. 592-613.

RGE núm. 17146/17, de la nova vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46,  pàg. 592-613.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar
sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar
durant el seu mandat.
DS núm. 48, pàg. 632-653.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.
DS núm. 53,  pàg. 709-722.

INTERVINENTS
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DIPUTATS I DIPUTADES

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

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un
nou accés al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 699.

Compareixences
RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 54,
pàg. 714-715 i 720.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari EL Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
recuperació de les connexions aèries perdudes amb la
desaparició de Niki. DS núm. 45, pàg. 587-588.

RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes
d’aplicació del descompte de resident sobre les tarifes aèries en
els transaccions comercials electròniques. DS núm. 50, pàg.
662-663, 667 i 668.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes.  DS núm. 51, pàg. 672-673,
677-678 i 678-679.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 682-
683 i 688-689.

RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un
nou accés al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 697-698.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 604-605
i 611-612.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 604-605 i 611-612.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 642-643 i 651.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 715-716 i 721.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 637-638 i 647-648.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Mesa de la comissió
Elecció càrrec de president o presidenta de la comissió. DS

núm. 53, pàg. 694 i 695.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 580 i 582-583.

RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a l’estació d’investigació Can Marroig a l’illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a l’estudi
i conservació de la posidònia. DS núm. 49, pàg. 659.

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

Mesa de la comissió
Elecció càrrec de president o presidenta de la comissió. DS

núm. 53, pàg. 695.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
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taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 582.

RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes
d’aplicació del descompte de resident sobre les tarifes aèries en
els transaccions comercials electròniques. DS núm. 50, pàg.
666.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes.  DS núm. 51, pàg. 675-477.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 686-
687.

RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un
nou accés al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 699.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 601-602
i 610.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg.  601-602 i 610.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 640-641 i 649-650.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 713-714.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en els transaccions comercials
electròniques. DS núm. 50, pàg. 664-665.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 684-
685.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 597-598
i 609-609.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 597-598 i 608-609.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 638-639 i 648-649.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 711-712 i 719-720.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Mesa de la comissió
Elecció càrrec de president o presidenta de la comissió. DS

núm. 53, pàg. 694.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 613-614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en els transaccions comercials
electròniques. DS núm. 50, pàg. 663-664 i 668.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes.  DS núm. 51, pàg. 673-675 i
678.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 683-
684 i 689.
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RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un nou accés
al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 697 i 699-700.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 596-597
i 607-608.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 596-597 i 607-608.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 710-711 i 718-719.

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

Preguntes
RGE núm. 694/18, relativa a estades turístiques (I). DS

núm. 47, pàg. 620-621.
RGE núm. 695/18, relativa a estades turístiques (II). DS

núm. 47, pàg. 622 i 623.
RGE núm. 696/18, relativa a estades turístiques (III). DS

núm. 47, pàg. 624 i 625.
RGE núm. 697/18, relativa a estades turístiques (IV). DS

núm. 47, pàg. 626 i 627-628.
RGE núm. 8776/18, relativa a estimacions de places i

declaracions presentades. DS núm. 54, pàg. 704-705.
RGE núm. 8777/18, relativa a verificació de la correcció de

les declaracions responsables. DS núm. 54, pàg. 706-707 i
707-708.

RGE núm. 8778/18, relativa a verificació en el sentit
negatiu. DS núm. 54, pàg. 706-707 i 707-708.

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 582.

RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari EL Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
recuperació de les connexions aèries perdudes amb la
desaparició de Niki. DS núm. 45, pàg. 586 i 588.

RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en els transaccions comercials
electròniques. DS núm. 50, pàg. 665.

RGE núm. 5048/18,del Grup Parlamentari Socialista
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 686.

RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un nou accés
al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 698-699.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 599-601
i 609-610.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 599-601 i 609-610.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 710 i 718.

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

Sol·licituds de compareixences
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 581-582.

RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari EL Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
recuperació de les connexions aèries perdudes amb la
desaparició de Niki. DS núm. 45, pàg. 587.

RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a l’estació d’investigació Can Marroig a l’illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a l’estudi
i conservació de la posidònia. DS núm. 49, pàg. 657-658.

RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en els transaccions comercials
electròniques. DS núm. 50, pàg. 665.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
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ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes.  DS núm. 51, pàg. 675.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 685-
686.

RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un
nou accés al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 698.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 598-599
i 609.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 597-598 i 609.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 639-640 i 649.

RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm.
54, pàg. 712-713 i 720.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 581.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
recuperació de les connexions aèries perdudes amb la
desaparició de Niki. DS núm. 45, pàg. 586.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6955/18, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre la
taula de preus per comprar places per a ús turístic. DS núm. 53,
pàg. 696.

Proposicions no de llei

RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 581.

RGE núm. 17239/17, del Grup Parlamentari EL Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
recuperació de les connexions aèries perdudes amb la
desaparició de Niki. DS núm. 45, pàg. 586-587.

RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a l’estació d’investigació Can Marroig a l’illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a l’estudi
i conservació de la posidònia. DS núm. 49, pàg. 658-659.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes. DS núm. 51, pàg. 675.

RGE núm. 6622/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habilitació als aeroports d’Eivissa i Menorca d’un nou accés
al control de seguretat. DS núm. 53, pàg. 698.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de

Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 46, pàg. 614.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11000/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tracte igualitari als viatges de l’IMSERSO. DS núm.
44, pàg. 582.

RGE núm. 3992/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mecanismes d’aplicació del descompte de resident
sobre les tarifes aèries en els transaccions comercials
electròniques. DS núm. 50, pàg. 666.

RGE núm. 4503/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nova declaració d’obligacions de servei públic a la
ruta aèria Menorca-Madrid, a partir de la millora de les
condicions fins ara establertes.  DS núm. 51, pàg. 677.

RGE núm. 5048/18, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’estudi i possible adjudicació de mecanismes de
regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel
descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en
el Règim Especial de les Illes Balears. DS núm. 52, pàg. 687-
688.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, de la vicepresidenta i consellera

d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la seva conselleria que pensa
desenvolupar durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 602-603
i 610-611.

RGE núm. 17146/17, de la vicepresidenta i consellera
d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal d’informar 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. 46, pàg. 602-603 i 610-611.

RGE núm. 15326/17, del nou director de l’Agència de
Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d’informar sobre el
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programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu
mandat. DS núm. 48, pàg. 641-642 i 650.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3674/18, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a impuls a l’estació d’investigació Can Marroig a l’illa de
Formentera com a centre de referència a Balears per a l’estudi
i conservació de la posidònia. DS núm. 49, pàg. 656-657 i 659.

MEMBRES DEL GOVERN

VICEPRESIDENTA I CONSELLERA D’INNOVACIÓ,
RECERCA I TURISME, ISABEL MARIA BUSQUETS I
HIDALGO

Preguntes
RGE núm. 694/18, relativa a estades turístiques (I). DS

núm. 47, pàg. 620, 621-622.
RGE núm. 695/18, relativa a estades turístiques (II). DS

núm. 47,pàg. 622, 623-624.
RGE núm. 696/18, relativa a estades turístiques (III). DS

núm. 47, pàg. 624, 625-626.
RGE núm. 697/18, relativa a estades turístiques (IV). DS

núm. 47, pàg. 626-627 i 628.
RGE núm. 8776/18, relativa a estimacions de places i

declaracions presentades. DS núm. 54, pàg. 704-705 i 705-706.
RGE núm. 8777/18, relativa a verificació de la correcció de

les declaracions responsables. DS núm. 54, pàg. 707 i 708-709.
RGE núm. 8778/18, relativa a verificació en el sentit

negatiu. DS núm. 54, pàg. 707 i 708-709.

Compareixences
RGE núm. 17145/17, per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria que pensa desenvolupar
durant el seu mandat. DS núm. 46, pàg. 592-595, 605-607 i
612-613.

RGE núm. 17146/17, per tal d’informar 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. 46, pàg. 592-595, 605-607 i 612-613.

RGE núm. 6955/18, per tal d’informar sobre la taula de
preus per comprar places per a ús turístic.  DS núm. 54, pàg.
709-710, 716-718 i 721-722.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR DE L’AGÈNCIA DE TURISME DE LES
ILLES BALEARS, JAUME ALZAMORA I RIERA

Compareixences
RGE núm. 15326/17, per tal d’informar sobre el programa

i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
DS núm. 48, pàg. 632-637, 644-647 i 652-653.

TEMÀTIC 

- A -

Agència de turisme de les Illes Balears (ATB)
DS núm. 48, pàg. 632.

Aeroport de Menorca
DS núm. 53, pàg. 697.

- C -

Can Marroig
centre referència estudi posidònia
DS núm. 49, pàg. 656.

- D -

Declaracions responsables
DS núm. 54, pàg. 706.

Descompte de resident
DS núm. 50, pàg. 662.
DS núm. 52, pàg. 682.

- E -

Estades turístiques
DS núm. 47, pàg. 620.
DS núm. 47, pàg. 622.

DS núm. 47, pàg. 624.
DS núm. 47, pàg. 626.

- I -

IMSERSO
DS núm. 44, pàg. 580.

- N -

Niki
DS núm. 45, pàg. 586.

- O -

Obligació de servei públic
ruta aèria Menorca-Madrid
 DS núm. 51, pàg. 672.
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Places
declaracions presentades
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ús turístic
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Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i
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DS núm. 46, pàg. 592.
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