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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció o proclamació dels
membres de la Mesa.
DS núm. 1, pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4587/19, relativa a publicació mensual i per illes
de les estadístiques relatives a sol·licituds de dependència.
DS núm. 4, pàg. 64.

RGE núm. 4724/19, relativa a mesures per contribuir a la
solidaritat internacional.
DS núm. 5, pàg. 70.

RGE núm. 4779/19, relativa a valoració de la discapacitat
a Menorca.
DS núm. 5, pàg. 73.

RGE núm. 4735/19, relativa a impuls de l’Oficina d’atenció
integral a persones LGTBI.
DS núm. 6, pàg. 80.

RGE núm. 5715/19, relativa a drets humans per a les
activistes iranianes.
DS núm. 6, pàg. 85.

RGE núm. 6411/19, relativa a suport als malalts
d'Alzheimer.
DS núm. 8, pàg. 106.

RGE núm. 6431/19, relativa a mal funcionament i baixa
qualitat del servei públic ofert per l'Administració General
de l'Estat mitjançant l'Oficina d'Estrangeria de les Illes
Balears, en els tràmits objecte de la seva competència.
DS núm. 8, pàg. 111.

RGE núm. 6412/19, relativa a llei integral contra
l’explotació sexual i tràfic de persones.
DS núm. 9, pàg. 120.

RGE núm. 6474/19, relativa a l’adhesió de les
administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la
infància.
DS núm. 9, pàg. 126.

RGE núm. 7299/19, relativa a construcció del centre
geriàtric al municipi d’Es Migjorn Gran, a Menorca.
DS núm. 11, pàg. 144.

RGE núm. 7660/19, relativa a la invasió del nord-est de
Síria per part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions
de persones d’altres regions.
DS núm. 12, pàg. 152.

RGE núm. 7688/19, relativa a finançament per part del
Govern de l’increment del cost de les obres de la segona
planta del geriàtric de Sant
Lluís.
DS núm. 12, pàg. 157.

RGE núm. 7687/19, relativa a finançament per part del
Govern de les noves places de l’ampliació del geriàtric de
Ferreries.
DS núm. 13, pàg. 164.

RGE núm. 7714/19, relativa a polítiques actives contra
l’exclusió i la desigualtat social a les Illes Balears.
DS núm. 13, pàg. 166.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i
Esports sobre el tancament de
l’Alberg de La Victòria.
DS núm. 2, pàg. 2.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern
que desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 3, pàg. 32.

RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present
i la dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres
illes, els impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda
bàsica universal i les condicions d’aplicabilitat d’una
prestació com aquesta.
DS núm. 7, pàg. 92.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la
pobresa i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB).
DS núm. 10, pàg. 134.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

CABRERA I ROSELLÓ, MARÍA SALOMÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 73-
74 i 76-77.
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RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 157-158 i 160-161.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 164 i
166.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5715/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes, DS núm. 6, pàg. 85-86 i 87-88.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 108.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 64-65 i 66.

RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per contribuir a la solidaritat internacional, DS núm.
5, pàg. 71-72.

RGE núm. 4735/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI, DS núm. 6, pàg.
82.

RGE núm. 5715/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes, DS núm. 6, pàg. 86.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 120 i 125-126.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 128.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 153-154.

Compareixences
RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 9.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 38.

RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 94-96.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), DS núm. 10,
pàg. 136-137.

ENSENYAT I RIUTORT, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 65.

RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 74.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 122.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 129.

RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 145-146.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 152 i 155-156.

FERRER I RIPOLL, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4735/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI, DS núm. 6, pàg.
80 i 83-84.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 121.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 153.

Compareixences
RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,

secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
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universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 101-102.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Compareixences
RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 23.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 156.

FUSTER I ZANOGUERA, ANTONIO FRANCISCO
(Grup Parlamentari Popular)

Compareixences
RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i

d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 36.

GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 66.

RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per contribuir a la solidaritat internacional, DS núm.
5, pàg. 70 i 72-73.

RGE núm. 6431/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la
seva competència, DS núm. 8, pàg. 112-113.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 126 i 130.

Compareixences
RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 26.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb

el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 57.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), DS núm. 10,
pàg. 140.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentario Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 65.

RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per contribuir a la solidaritat internacional, DS núm.
5, pàg. 71 i 73.

RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 75.

RGE núm. 4735/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI, DS núm. 6, pàg.
82.

RGE núm. 5715/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes, DS núm. 6, pàg. 86.

RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 108-109.

RGE núm. 6431/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la
seva competència, DS núm. 8, pàg. 112 i 116.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 123.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 128-129.

RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 146.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 154.

RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 159.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 165.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 169.

Compareixences
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RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i
Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 16.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 45.

RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 98.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), DS núm. 10,
pàg. 138-139.

MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 76.
RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 144-145.

RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 158.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 165.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 167-168.

MAYOR I ABAD, CRISTINA (Grup Parlamentari Unidas
Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 65.

RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per contribuir a la solidaritat internacional, DS núm.
5, pàg. 70.

RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 74-
75.

RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 107.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 121-122.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 126.

RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 145.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 153.

RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 158.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 164.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 168-169.

Compareixences
RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 16.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 44.

RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 97.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), DS núm. 10,
pàg. 137-138.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 144 i 148.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 167 i 171-172.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei
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RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 66.

RGE núm. 4724/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures per contribuir a la solidaritat internacional, DS núm.
5, pàg. 72.

RGE núm. 4779/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a valoració de la discapacitat a Menorca, DS núm. 5, pàg. 75.

RGE núm. 4735/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI, DS núm. 6, pàg.
83.

RGE núm. 5715/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes, DS núm. 6, pàg. 87.

RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 107.

RGE núm. 6431/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la
seva competència, DS núm. 8, pàg. 115.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 124.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 127.

RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 147.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 155.

RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 160.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 166.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 171.

Compareixences
RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i

d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 55.

RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 100-101.

RGE núm. 6423/19, del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló,
director tècnic de la Xarxa europea de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears (EAPN-IB), DS núm. 10,
pàg. 139.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4587/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a publicació mensual i per illes de les estadístiques relatives a
sol·licituds de dependència, DS núm. 4, pàg. 66.

RGE núm. 5715/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes, DS núm. 6, pàg. 86-87.

RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 109-110.

RGE núm. 6431/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la
seva competència, DS núm. 8, pàg. 114.

RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 123-124.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 127-128.

RGE núm. 7299/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció del centre geriàtric al municipi d’Es Migjorn
Gran, a Menorca, DS núm. 11, pàg. 147.

RGE núm. 7660/19, dels Grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a la invasió del nord-est de Síria per
part de Turquia i la intenció d’assentar-hi milions de persones
d’altres regions, DS núm. 12, pàg. 154-155.

RGE núm. 7688/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de l’increment del cost de
les obres de la segona planta del geriàtric de Sant
Lluís, DS núm. 12, pàg. 159-160.

RGE núm. 7687/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament per part del Govern de les noves places de
l’ampliació del geriàtric de Ferreries, DS núm. 13, pàg. 165.

RGE núm. 7714/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques actives contra l’exclusió i la desigualtat social a les
Illes Balears, DS núm. 13, pàg. 169-170.

Compareixences
RGE núm. 3241/19, de la consellera d’Afers Socials i

Esports, sobre el tancament de l’Alberg de La Victòria, DS
núm. 2, pàg. 20.

RGE núm. 3069/19, de la consellera d’Afers Socials i
d’Esports sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà a les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític del Govern de les Illes Balears, DS núm. 3,
pàg. 50.

RGE núm. 4735/19, dels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI, DS núm. 6, pàg.
81.
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RGE núm. 5098/19, del Sr. Josep Valero i González,
secretari general del Consell Econòmic i Social, sobre l’estat
actual de la realització de l’estudi sobre la realitat present i la
dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els
impactes que tendria sobre l’aplicació d’una renda bàsica
universal i les condicions d’aplicabilitat d’una prestació com
aquesta, DS núm. 7, pàg. 99-100.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 106-107 i
110-111.

RGE núm. 6431/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a mal funcionament i baixa qualitat del servei públic
ofert per l'Administració General de l'Estat mitjançant l'Oficina
d'Estrangeria de les Illes Balears, en els tràmits objecte de la
seva competència, DS núm. 8, pàg. 113-114.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6411/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport als malalts d'Alzheimer, DS núm. 8, pàg. 115.
RGE núm. 6412/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a llei integral contra l’explotació sexual i tràfic de persones, DS
núm. 9, pàg. 125.

RGE núm. 6474/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i
Unidas Podemos, relativa a l’adhesió de les administracions
locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància, DS núm. 9,
pàg. 129-130.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS (Fina De
Santiago i Rodríguez)

Compareixences
RGE núm. 3241/19, sobre el tancament de l’Alberg de La

Victòria, DS núm. 2, pàg. 2.
RGE núm. 3069/19, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà a les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern de
les Illes Balears, DS núm. 3, pàg. 32.

ALTS CÀRRECS

DIRECTOR TÈCNIC DE LA XARXA EUROPEA DE
LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ

SOCIAL A LES ILLES BALEARS (EAPN-IB) (Andreu
Grimalt i Rosselló)

Compareixences
RGE núm. 6423/19, DS núm. 10, pàg. 134-136, 137, 138 i

140-141.

SECRETARI GENERAL DEL CONSELL ECONÒMIC I
SOCIAL (Josep Valero i González)

Compareixences
RGE núm. 5098/19, sobre l’estat actual de la realització de

l’estudi sobre la realitat present i la dinàmica de la reproducció
de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tendria sobre
l’aplicació d’una renda bàsica universal i les condicions
d’aplicabilitat d’una prestació com aquesta, DS núm. 7, pàg.
92-94, 96, 97-98, 99. 100. 101 i 102.

TEMÀTIC

- A -

Alberg de La Victòria, tancament
DS núm. 2, pàg. 2.

Alzheimer, suport als malalts
DS núm. 8, pàg. 106.

- C -

Conselleria d’Afers Socials i Esports
DS núm. 3, pàg. 32.

- D -

Dependència, estadística de sol·licituds
DS núm. 4, pàg. 64.

Discapacitat a Menorca
DS núm. 5, pàg. 73.

Drets humans per a les activistes iranianes
DS núm. 6, pàg. 85.

- E -

Exclusió i desigualtat social
DS núm. 13, pàg. 166.

Explotació sexual i tràfic de persones, llei integral
DS núm. 9, pàg. 120.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-007.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-008.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-008.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-009.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-009.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-009.pdf#page=11
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-002.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-002.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-003.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-005.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-006.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-013.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-009.pdf#page=2
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- G -

Geriàtric 
d’Es Migjorn Gran
DS núm. 11, pàg. 144.
de Ferreries
DS núm. 13, pàg. 164.
de Sant Lluís
DS núm. 12, pàg. 157.

- I -

Invasió del nord-est de Síria
DS núm. 12, pàg. 152.

- O -

Oficina d’atenció integral a persones LGTBI
DS núm. 6, pàg. 80.

Oficina d'Estrangeria de les Illes Balears
DS núm. 8, pàg. 111.

- P -

Pobresa 
DS núm. 7, pàg. 92.
DS núm. 10, pàg. 134.

- R -

Renda bàsica universal
DS núm. 7, pàg. 92.
DS núm. 10, pàg. 134.

- S -

Solidaritat internacional
DS núm. 5, pàg. 70.

- X -

Xarxa de ciutats amigues de la infància, adhesió
DS núm. 9, pàg. 126.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-013.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-008.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/AS-10-009.pdf#page=8
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