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INICIATIVES

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la
mesa.
DS núm. 1 (15 de setembre del 1999), pàg. 2-3.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm.2839/01, de parelles estables.
DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 442-447.

Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de
les Illes Balears.
DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 582-593.

Del Projecte de llei RGE núm.2580/02, de salut de les Illes
Balears.
DS núm. 41 (13 de març del 2003), pàg. 598-610.

PROPOSTES DE CONCLUSIONS

Elaborades a la ponència per tal d’estudiar les possibles
modificacions de la Llei electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, així com la Llei Orgànica del règim
electoral general, amb la finalitat que a les eleccions del
2003 quedi garantida la paritat a tots el trams de les llistes
electorals.
Debat i votació, DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-
502.

PLANS

RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la
immigració de les Illes Balears.
DS núm. 18 (23 de novembre del 2000), pàg. 246-258.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
DS núm. 26 (7 de juny del 2001), pàg. 366-375.

PREGUNTES

RGE núm. 2518/99, relativa a creació de l’Institut de la
dona.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 42-45.

RGE núm. 2521/99, relativa a garantir la mateixa prestació
social a tots els ciutadans.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 45-48.

RGE núm. 2523/99, relativa a pujada del salari social.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 48-50.

RGE núm. 2524/99, relativa a equiparació de les pensions
mínimes al SMI.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-52.

RGE núm. 2711/99, relativa a centre de dia d’atenció a
malalts d’Alzheimer.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.

RGE núm. 2784/99, relativa a conveni amb l’Ajuntament de
Calvià.
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

RGE núm. 2895/99, relativa a finançació per part del
Govern de les Illes Balears dels programes dels partits
polítics.
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 75-76.

RGE núm. 2896/99, relativa a competències no transferibles
als consells insulars en matèria de benestar social.
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76-78.

RGE núm. 2897/99, relativa a transferències de centres i
serveis de l’IBAS.
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-79.

RGE núm. 3006/99, relativa a accions envers el colAlectiu
d’immigrants.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98-101.

RGE núm. 3007/99, relativa a centre de dia de Joan Crespí.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 101-103.

RGE núm. 3008/99, relativa a garantia d’assistència de
discapacitats psíquics i físics de la Unac i Coordinadora de
Minusvàlids.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

RGE núm. 3009/99, relativa a finançament dels serveis per
a la dinamització de la Federació de majors de les Illes
Balears.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 105-107.

RGE núm. 3010/99, relativa a ubicació de la Conselleria de
Benestar Social.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 107-108.

RGE núm. 3011/99, relativa a garantir la mateixa prestació
social a tots els ciutadans.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 108-110.

RGE núm. 3087/99, relativa a prestació de serveis que no
tenen valor públic i que no responen a criteris d’eficàcia.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 110-112.

RGE núm. 3088/99, relativa a recursos de salut mental
alternatius a la institucionalització.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 118-119.

RGE núm. 3089/99, relativa al tancament del centre de
discapacitats “Cipres”.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 119-120.

RGE núm. 3101/99, relativa a la transferència del Pla Oci
60 al consells insulars (calendari).
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 120-121.



ASSUMPTES SOCIALS / Índex anys 1999-2003 143

 

RGE núm. 3102/99, relativa a la transferència del Pla Oci
60 als consells insulars.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 121-122.

RGE núm. 3103/99, relativa a la transferència de les
competències de prevenció i la promoció a l’àmbit
sociosanitari.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.

RGE núm. 3105/99, relativa a transferència als consells
insulars de les competències de joventut.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 126-128.

RGE núm. 3406/99, relativa a posada en marxa d’un recurs
juridicosocial per a les persones declarades incapaces.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.

RGE núm. 3846/99, relativa a complement per a les
pensions no contributives i assistencials com a “aguinaldo”.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 129-133.

RGE núm. 3847/99, relativa a equipament de la residència
de Felanitx.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-134.

RGE núm. 3848/99, relativa a oficina de maltractats per la
Justícia.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 134-136.

RGE núm. 3849/99, relativa a accions respecte del centre de
dia de Joan Crespí.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 136-137.

RGE núm. 3850/99, relativa a previsió de la despesa de
personal del futur Institut de la dona.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 137-139.

RGE núm. 3851/99, relativa a dret a la informació dels
malalts mentals.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 139-141.

RGE núm. 354/00, relativa a objectius plantejats per la
consellera de Benestar Social, Sra. Caro, donant suport a la
Guia d’ocupació editada pel Govern de les Illes Balears.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.

RGE núm. 703/00, relativa a l’assistència sanitària a les
Pitiüses.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 156-157.

RGE núm. 704/00, relativa al centre de salut d’Eivissa.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 157-158.

RGE núm. 705/00, relativa a centre de dia per a malalts
mentals.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 158-160.

RGE núm. 706/00, relativa al Pla de salut mental a les
Pitiüses.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 160-161.

RGE núm. 707/00, relativa a l’accés dels malalts mentals de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera a l’Hospital
Psiquiàtric de Mallorca.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 161-162.

RGE núm. 1484/00, relativa al Pla Jove.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 178-180.

RGE núm. 1485/00, relativa a la pista d’aventures de l’illa
de Mallorca.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 180-182.

RGE núm. 1486/00, relativa a les campanyes de prevenció
juvenil.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 182-184.

RGE núm. 1487/00, relativa a les accions per a la
incorporació dels joves al mercat laboral.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 184-186.

RGE núm. 1488/00, relativa a la creació d’un fòrum del
voluntariat.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 186-188.

RGE núm. 1489/00, relativa a la convidada dels diferents
partits polítics a les emissores de Ràdio Jove a les passades
eleccions generals.
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.

RGE núm. 1684/00, relativa a l’opinió de la directora
general de Cooperació entorn de l’Hospital d’Igüey.
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.

RGE núm. 1685/00, relativa a integració de les
competències que restin al Govern a la Conselleria de
Treball i Benestar Social.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-208.

RGE núm. 1686/00, relativa a traspàs de competències als
consells insulars en matèria de benestar social.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

RGE núm. 148/02, relativa a nova unitat sanitària d’Es
Castell a Menorca.
DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg. 526-528.
RGE núm. 1699/02, relativa a protocol contra la violència
domèstica.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 552-554.

RGE núm. 1700/02, relativa a vaga dels treballadors del
servei d’ajuda a domicili.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

RGE núm. 1701/02, relativa a augment de les retribucions
dels treballadors del servei d’ajuda a domicili.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.
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PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 2589/99, relativa al Pla sociosanitari de les Illes
Balears.
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 53-58.
Votació, DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg. 62.

RGE núm. 2764/99, relativa a creació del gabinet
d’orientació i assessorament familiar.
DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg. 62-68.

RGE núm. 2149/00, relativa als drets de les persones
transexuals.
DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222-227.

RGE núm. 3647/00, relativa a servei d’ajuda a domicili per
a dones.
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 274-276.

RGE núm. 2009/01, relativa als desplaçaments de familiars
de reclusos al centre penitenciari de Palma de Mallorca.
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-361.

RGE núm. 3437/01, relativa a la malaltia celíaca.
DS núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 462-464.

RGE núm. 3600/01, relativa a les ajudes per conciliar la
vida laboral i familiar de les persones treballadores.
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490-493.

RGE núm. 3601/01, relativa a suport a les famílies amb
parts múltiples.
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-495.

RGE núm. 3721/01, relativa a participació de manera
activa i directa de les administracions locals per a ajuda a
països subdesenvolupats.
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

RGE núm. 4937/01, relativa a efectes dels videojocs violents
sobre la població infantil.
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 504-506.

RGE núm. 707/02, relativa a inspecció de treball permanent
a les Pitiüses.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 546-548.

RGE núm. 1865/02, relativa a detecció, prevenció i
tractament dels trastorns psiquiàtrics als centres de
primària i d’ensenyament secundari.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

RGE núm. 2013/02, relativa a llei bàsica d’ocupació.
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 574-579.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 1815/01, del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual solAlicita que la Comissió, recapti la
compareixença de la persona responsable del Pla autonòmic
de drogues, per tal d’explicar les actuacions que es duran
a terme en relació a l’esmentat pla.
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 361-363.

RGE núm. 2610/01, del Grup parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, mitjançant el qual solAlicita que la Comissió,
recapti la compareixença del Director Territorial de
l’Insalud per tal d’informar sobre la situació del transport
públic sanitari a les Illes Balears.
DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg. 408-410.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d’informar sobre el programa i la
política que pensa dur a terme durant la legislatura
present.
DS núm. 2 (28 de setembre del 1999), pàg. 6-17.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present.
DS núm. 3 (29 de setembre del 1999), pàg. 22-38.

RGE núm. 2868/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d’informar sobre la política en
matèria de benestar social que pensa dur a terme durant la
legislatura present.
DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 82-95.

RGE núm. 318/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal de celebrar sessió informativa en relació amb el futur
dels hospitals General i Joan March.
DS núm. 11 (16 de març del 2000), pàg. 146-149.

RGE núm. 1345/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball per
tal d’informar sobre la política de formació i ocupació.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 162-174.

RGE núm. 1493/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la campanya d’estudi
d’activitats infantils i juvenils de temps lliure.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 188-194.

RGE núm. 1721/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el viatge de la consellera a
Amèrica Central.
DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg. 230-242.

RGE núm. 1804/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política general del
Govern en relació amb la igualtat d’oportunitats i accions
previstes per promoure la incorporació de la dona al
mercat de treball.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 210-219.



ASSUMPTES SOCIALS / Índex anys 1999-2003 145

 

RGE núm. 2403/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat
per tal d’informar sobre la política assistencial i
farmacèutica.
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 262-274.

RGE núm. 4888/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre els problemes sorgits al
centre Nazaret.
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294-301.

RGE núm. 33/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre les actuacions
formatives cofinançades pel Fons Social Europeu, període
94-99.
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 301-304.
DS núm. 22 (15 de març del 2001), pàg. 310-321.

RGE núm. 53/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el protocol
d’internaments no voluntaris.
DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 282-288.

RGE núm. 163/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre els termes aprovats pel
Reial Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs
a aquesta comunitat autònoma de les funcions i serveis de
l’Institut Nacional de la Salut.
DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg. 474-487.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral.
DS núm. 23 (29 de març del 2001), pàg. 326-340.

RGE núm. 1388/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre economia social.
DS núm. 24 (17 de maig del 2001), pàg. 346-352.

RGE núm. 2137/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, juntament amb el Coordinador del Pla autonòmic
de drogues, per tal d’informar sobre la política i les
actuacions que es pensen dur a terme per desenvolupar el
pla esmentat.
DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 447-456.

RGE núm. 2193/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política del Govern al
centre de reforma Es Pinaret.
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 385-399.

RGE núm. 2400/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat
per tal d’informar sobre l’evolució del Pla de salut mental.
DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg. 402-408.

RGE núm. 2544/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d’informar sobre la política de suport als
equips d’elit de les Illes Balears.
DS núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 464-471.

RGE núm. 2545/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria
de Benestar Social en relació amb la dona.
DS núm. 30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 430-439.

RGE núm. 2546/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria
de Benestar Social en relació amb la cooperació.
DS núm. 29 (27 de setembre del 2001), pàg. 414-425.

RGE núm. 667/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el II Fòrum Social Mundial
celebrat a Porto Alegre entre els dies 29 de gener i 5 de
febrer.
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 510-520.

RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears.
DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg. 528-543.

RGE núm. 2106/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el seu viatge als Grans
Llacs.
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562-574.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2839/01, de parelles estables,

DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 443-446.
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 592.

Plans
RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de

Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 26 (7
de juny del 2001), pàg. 375.

Compareixences
RGE núm. 1493/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre la campanya d’estudi d’activitats
infantils i juvenils de temps lliure, DS núm. 13 (10 de maig del
2000), pàg. 190-191 i 193-194.

RGE núm. 33/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99, DS núm.
22 (15 de març del 2001), pàg. 311.
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RGE núm. 163/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a aquesta
comunitat autònoma de les funcions i serveis de l’Institut
Nacional de la Salut, DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg.
476-478 i 484-485.

RGE núm. 2137/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, juntament amb el Coordinador del Pla autonòmic de
drogues, per tal d’informar sobre la política i les actuacions que
es pensen dur a terme per desenvolupar el pla esmentat, DS
núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 453.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, DS núm. 13

(10 de maig del 2000), pàg. 178.

AMER I RIERA, CATALINA MERCÈ (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3721/01, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a participació de manera activa i directa de les
administracions locals per a ajuda a països subdesenvolupats,
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

Informacions
Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.

14 (17 de maig del 2000), pàg. 198; DS núm. 28 (20 de
setembre del 2001), pàg. 402.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 15 (1 de
juny del 2000), pàg. 211; DS núm. 18 (23 de novembre del
2000), pàg. 246; DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 378;
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498.

ARMENGOL I SOCIAS, FRANCINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2839/01, de parelles estables,

DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 444-445.
Del Projecte de llei RGE núm.2580/02, de salut de les Illes

Balears, DS núm. 41 (13 de març del 2003), pàg. 601-603 i 605-
606.

Propostes de conclusions
Elaborades a la ponència per tal d’estudiar les possibles

modificacions de la Llei electoral de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com la Llei Orgànica del règim electoral
general, amb la finalitat que a les eleccions del 2003 quedi
garantida la paritat a tots el trams de les llistes electorals, debat
i votació, DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-501.

Plans
RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la

immigració de les Illes Balears, DS núm. 18 (23 de novembre
del 2000), pàg. 252-253 i 258.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 26 (7
de juny del 2001), pàg. 369; DS núm. 27 (14 de juny del 2001),
pàg. 378.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2764/99, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a creació del gabinet d’orientació i
assessorament familiar, DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg.
64-68.

RGE núm. 4937/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a efectes dels videojocs
violents sobre la població infantil, DS núm. 35 (26 de març del
2002), pàg. 505.

RGE núm. 2013/02, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a llei bàsica d’ocupació,
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 576-577 i 579.

Compareixences
RGE núm. 2137/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum, juntament amb el Coordinador del Pla autonòmic de
drogues, per tal d’informar sobre la política i les actuacions que
es pensen dur a terme per desenvolupar el pla esmentat, DS
núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 453-454.

BENNÀSAR I TOUS, FRANCISCA, (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1699/02, relativa a protocol contra la violència

domèstica, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 552-553.
RGE núm. 1700/02, relativa a vaga dels treballadors del

servei d’ajuda a domicili, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg.
554-555.

RGE núm. 1701/02, relativa a augment de les retribucions
dels treballadors del servei d’ajuda a domicili, DS núm. 38 (6 de
juny del 2002), pàg. 554-555.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4937/01, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida

i Ecologista, relativa a efectes dels videojocs violents sobre la
població infantil, DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 505-
506.

Compareixences
RGE núm. 1804/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre la política general del Govern en
relació amb la igualtat d’oportunitats i accions previstes per
promoure la incorporació de la dona al mercat de treball, DS
núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 212-213 i 218-219.

RGE núm. 2545/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria de
Benestar Social en relació amb la dona, DS núm. 30 (11
d’octubre del 2001), pàg. 433-434 i 437-438.

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62.
Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 14

(17 de maig del 2000), pàg. 198; DS núm. 15 (1 de juny del
2000), pàg. 206; DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg. 230.

Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 23 (29 de
març del 2001), pàg. 326.
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 Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 24 (17 de maig
del 2001), pàg. 346.

Substitució del Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, DS núm.
30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 430.

Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 38 (6 de
juny del 2002), pàg. 546.

Substitució de la Sra, Maria Cerezo i Mir, DS núm. 41 (13
de març del 2003), pàg. 598.

BUELE I RAMIS, CECILI (Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 585-
587 i 589-591.

Del Projecte de llei RGE núm.2580/02, de salut de les Illes
Balears, DS núm. 41 (13 de març del 2003), pàg. 600-601, 605
i 607-608.

Plans
RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la

immigració de les Illes Balears, DS núm. 18 (23 de novembre
del 2000), pàg. 251-252 i 257.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 26 (7
de juny del 2001), pàg. 368-369 i 373.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2589/99, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al Pla sociosanitari de les Illes Balears, DS
núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 55-56.

RGE núm. 2764/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació del gabinet d’orientació i
assessorament familiar, DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg.
64.

RGE núm. 2149/00, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als drets de les persones
transexuals, DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 223-
224.

RGE núm. 3647/00, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a servei d’ajuda a
domicili per a dones, DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg.
276.

RGE núm. 2009/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als desplaçaments de
familiars de reclusos al centre penitenciari de Palma de
Mallorca, DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 359.

RGE núm. 3437/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a la malaltia celíaca, DS
núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 462-463.

RGE núm. 3600/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a les ajudes per conciliar la vida laboral i
familiar de les persones treballadores, DS núm. 34 (21 de març
del 2002), pàg. 491.

RGE núm. 3601/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a les famílies amb parts múltiples, DS
núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 494.

RGE núm. 1865/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a detecció, prevenció i tractament dels
trastorns psiquiàtrics als centres de primària i d’ensenyament
secundari, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 550.

RGE núm. 2013/02, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a llei bàsica d’ocupació,
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 576.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2610/01, del Grup parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, mitjançant el qual solAlicita que la Comissió,
recapti la compareixença del Director Territorial de l’Insalud
per tal d’informar sobre la situació del transport públic sanitari
a les Illes Balears, DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg.
408-410.
 
Compareixences

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2
(28 de setembre del 1999), pàg. 9-10.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 29.

RGE núm. 318/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal de celebrar sessió informativa en relació amb el futur dels
hospitals General i Joan March, DS núm. 11 (16 de març del
2000), pàg. 147-148.

RGE núm. 1345/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball per
tal d’informar sobre la política de formació i ocupació, DS núm.
12 (6 d’abril del 2000), pàg. 168-169.

RGE núm. 1721/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el viatge de la consellera a
Amèrica Central, DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg.
235-236 i 240-241.

RGE núm. 1804/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política general del Govern en
relació amb la igualtat d’oportunitats i accions previstes per
promoure la incorporació de la dona al mercat de treball, DS
núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 214.

RGE núm. 2403/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal d’informar sobre la política assistencial i farmacèutica, DS
núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 267-269.

RGE núm. 4888/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre els problemes sorgits al centre
Nazaret, DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 298.

RGE núm. 53/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el protocol d’internaments no
voluntaris, DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 284-285.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del 2001),
pàg. 332-333 i 338.

RGE núm. 1388/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre economia social, DS núm. 24
(17 de maig del 2001), pàg. 348 i 351.
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RGE núm. 2193/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política del Govern al centre
de reforma Es Pinaret, DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg.
389-390.

RGE núm. 2400/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal d’informar sobre l’evolució del Pla de salut mental, DS núm.
28 (20 de setembre del 2001), pàg. 405-406.

RGE núm. 2544/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d’informar sobre la política de suport als equips
d’elit de les Illes Balears, DS núm. 32 (21 de febrer del 2002),
pàg. 467-468.

RGE núm. 2545/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria de
Benestar Social en relació amb la dona, DS núm. 30 (11
d’octubre del 2001), pàg. 434-435.

RGE núm. 2546/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria de
Benestar Social en relació amb la cooperació, DS núm. 29 (27
de setembre del 2001), pàg. 419-421 i 424-425.

RGE núm. 667/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el II Fòrum Social Mundial
celebrat a Porto Alegre entre els dies 29 de gener i 5 de febrer,
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 512-513.

RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 531-532 i 540.

RGE núm. 2106/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el seu viatge als Grans Llacs, DS
núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 568-569.

CABRER I GONZÁLEZ, MARGALIDA ISABEL (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62.
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 15 (1 de juny

del 2000), pàg. 206.

CAMPS I COLL, GUILLEM (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 582-
584, 586-589 i 591.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2013/02, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a llei bàsica d’ocupació,
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 577-579.

Compareixences
RGE núm. 33/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Formació per tal d’informar sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99, DS núm.
22 (15 de març del 2001), pàg. 312-315 i 319-320.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del 2001),
pàg. 334 i 338-339.

RGE núm. 1388/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre economia social, DS núm. 24
(17 de maig del 2001), pàg. 349 i 351-352.

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 12 (6 d’abril

del 2000), pàg. 154.
Substitució del Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, DS núm.

22 (15 de març del 2001), pàg. 310; DS núm. 23 (29 de març del
2001), pàg. 326.

Substitució de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, DS núm. 24 (17
de maig del 2001), pàg. 346.

Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 30
(11 d’octubre del 2001), pàg. 430.

Substitució del Sr. Antoni Pastor i Cabrer, DS núm. 40 (20
de febrer del 2003), pàg. 582.

CÀNOVES I ROTGER, SALVADOR (Grup Parlamentari
Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62; DS núm. 32 (21 de febrer del
2002), pàg. 462.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 10 (10 de
desembre del 1999), pàg. 126.

Substitució de la Sra. Francina Armengol i Socias, DS núm.
16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222; DS núm. 22 (15 de
març del 2001), pàg. 310; DS núm. 40 (20 de febrer del 2003),
pàg. 582.

Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 34
(21 de març del 2002), pàg. 490.

CAPÓ I ABRINES, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3600/01, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a les ajudes per conciliar la vida laboral i
familiar de les persones treballadores, DS núm. 34 (21 de març
del 2002), pàg. 490 i 492.

RGE núm. 3601/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a les famílies amb parts múltiples, DS
núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-495.

RGE núm. 3721/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació de manera activa i directa de les
administracions locals per a ajuda a països subdesenvolupats,
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-503.

Compareixences
RGE núm. 2546/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria de
Benestar Social en relació amb la cooperació, DS núm. 29 (27
de setembre del 2001), pàg. 419 i 424.
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Informacions
Substitució del Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, DS núm.

6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74; DS núm. 9 (16 de novembre
del 1999), pàg. 118; DS núm. 10 (10 de desembre del 1999),
pàg. 126; DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198; DS
núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206; DS núm. 17 (26
d’octubre del 2000), pàg. 230; DS núm. 18 (23 de novembre del
2000), pàg. 246; DS núm. 24 (17 de maig del 2001), pàg. 346;
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 378.

Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 8 (27
d’octubre del 1999), pàg. 98; DS núm. 11 (16 de març del
2000), pàg. 146; DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 262;
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294.

Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 12 (6
d’abril del 2000), pàg. 154.

Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 13 (10 de maig
del 2000), pàg. 178; DS núm. 16 (20 de setembre del
2000), pàg. 222; DS núm. 30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 430;
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 546; DS núm. 40 (20 de
febrer del 2003), pàg. 582.

Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 25 (24 de
maig del 2001), pàg. 358; DS núm. 29 (27 de setembre del
2001), pàg. 414; DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490.

Substitució de la Sra. Maria Cerezo i Mir, DS núm. 26 (7 de
juny del 2001), pàg. 366; DS núm. 35 (26 de març del 2002),
pàg. 498; DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg. 526; DS
núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562.

CASTILLO I FERRER, AINA (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2580/02, de salut de les Illes

Balears, DS núm. 41 (13 de març del 2003), pàg. 598-600 i 602-
609.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3647/00, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a servei d’ajuda a domicili per a dones, DS
núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 274-276.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 2610/01, del Grup parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, mitjançant el qual solAlicita que la Comissió,
recapti la compareixença del Director Territorial de l’Insalud
per tal d’informar sobre la situació del transport públic sanitari
a les Illes Balears, DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg.
409.

Compareixences
RGE núm. 163/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum per tal d’informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a aquesta
comunitat autònoma de les funcions i serveis de l’Institut
Nacional de la Salut, DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg.
479-481 i 485-486.

RGE núm. 2193/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política del Govern al centre
de reforma Es Pinaret, DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg.
388-389 i 395-396.

RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 531, 533-535, 537 i 540-542.

Informacions
Substitució del Sr. Jaume Font i Barceló, DS núm. 13 (10 de

maig del 2000), pàg. 178.
Substitució de la Sra. Maria Cerezo i Mir, DS núm. 14 (17

de maig del 2000), pàg. 198.
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 17 (26

d’octubre del 2000), pàg. 230; DS núm. 19 (8 de febrer del
2001), pàg. 262.

CEREZO I MIR, MARIA (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2009/01, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als desplaçaments de
familiars de reclusos al centre penitenciari de Palma de
Mallorca, DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 360.

RGE núm. 3437/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a la malaltia celíaca, DS
núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 463-464.

RGE núm. 1865/02, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a detecció, prevenció i tractament dels
trastorns psiquiàtrics als centres de primària i d’ensenyament
secundari, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 549-552.

Preguntes
RGE núm. 3088/99, relativa a recursos de salut mental

alternatius a la institucionalització, DS núm. 9 (16 de novembre
del 1999), pàg. 118-119.

Compareixences
RGE núm. 53/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el protocol d’internaments no
voluntaris, DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 285-287.

RGE núm. 2400/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal d’informar sobre l’evolució del Pla de salut mental, DS núm.
28 (20 de setembre del 2001), pàg. 404-405 i 407.

CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3600/01, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a les ajudes per conciliar la vida laboral i
familiar de les persones treballadores, DS núm. 34 (21 de març
del 2002), pàg. 491-492.

Compareixences
RGE núm. 1721/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre el viatge de la consellera a
Amèrica Central, DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg. 236.

RGE núm. 33/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99, DS núm.
22 (15 de març del 2001), pàg. 311.
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RGE núm. 53/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el protocol d’internaments no
voluntaris, DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 285.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del 2001),
pàg. 333-334.

RGE núm. 2193/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política del Govern al centre
de reforma Es Pinaret, DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg.
390-391 i 397.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, Antoni (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62.
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 16 (20

de setembre del 2000), pàg. 222; DS núm. 40 (20 de febrer del
2003), pàg. 582.

ESTARÀS I FERRAGUT, ROSA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2518/99, relativa a creació de l’Institut de la

dona, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 42-44.
RGE núm. 2521/99, relativa a garantir la mateixa prestació

social a tots els ciutadans, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999),
pàg. 45-48.

RGE núm. 2523/99, relativa a pujada del salari social, DS
núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 49.

RGE núm. 2524/99, relativa a equiparació de les pensions
mínimes al SMI, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-51.

RGE núm. 2711/99, relativa a centre de dia d’atenció a
malalts d’Alzheimer, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg.
52-53.

RGE núm. 2784/99, relativa a conveni amb l’Ajuntament de
Calvià, DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

RGE núm. 2895/99, relativa a finançació per part del
Govern de les Illes Balears dels programes dels partits polítics,
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 75-76.

RGE núm. 2896/99, relativa a competències no transferibles
als consells insulars en matèria de benestar social, DS núm. 6
(19 d’octubre del 1999), pàg. 76-77.

RGE núm. 2897/99, relativa a transferències de centres i
serveis de l’IBAS, DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-
79.

RGE núm. 3006/99, relativa a accions envers el colAlectiu
d’immigrants, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98-101.

RGE núm. 3007/99, relativa a centre de dia de Joan Crespí,
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 101-103.

RGE núm. 3008/99, relativa a garantia d’assistència de
discapacitats psíquics i físics de la Unac i Coordinadora de
Minusvàlids, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

RGE núm. 3009/99, relativa a finançament dels serveis per
a la dinamització de la Federació de majors de les Illes Balears,
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 105-107.

RGE núm. 3010/99, relativa a ubicació de la Conselleria de
Benestar Social, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 107-
108.

RGE núm. 3011/99, relativa a garantir la mateixa prestació
social a tots els ciutadans, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999),
pàg. 109-110.

RGE núm. 3087/99, relativa a prestació de serveis que no
tenen valor públic i que no responen a criteris d’eficàcia, DS
núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 110-111.

RGE núm. 3089/99, relativa al tancament del centre de
discapacitats “Cipres”, DS núm. 9 (16 de novembre del 1999),
pàg. 119-120.

RGE núm. 3101/99, relativa a la transferència del Pla Oci 60
al consells insulars (calendari), DS núm. 9 (16 de novembre del
1999), pàg. 120-121.

RGE núm. 3102/99, relativa a la transferència del Pla Oci 60
als consells insulars, DS núm. 9 (16 de novembre del 1999),
pàg. 121-122.

RGE núm. 3103/99, relativa a la transferència de les
competències de prevenció i la promoció a l’àmbit sociosanitari,
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.

RGE núm. 3406/99, relativa a posada en marxa d’un recurs
juridicosocial per a les persones declarades incapaces, DS núm.
10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.

RGE núm. 3846/99, relativa a complement per a les
pensions no contributives i assistencials com a “aguinaldo”, DS
núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 129-132.

RGE núm. 3847/99, relativa a equipament de la residència
de Felanitx, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-
134.

RGE núm. 3848/99, relativa a oficina de maltractats per la
Justícia, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 134-136.

RGE núm. 3849/99, relativa a accions respecte del centre de
dia de Joan Crespí, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg.
136-137.

RGE núm. 3850/99, relativa a previsió de la despesa de
personal del futur Institut de la dona, DS núm. 10 (10 de
desembre del 1999), pàg. 137-138.

RGE núm. 3851/99, relativa a dret a la informació dels
malalts mentals, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg.
139-140.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2589/99, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al Pla sociosanitari de les Illes Balears, DS
núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 53-58.

RGE núm. 2764/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació del gabinet d’orientació i
assessorament familiar, DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg.
62 i 66-67.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 26.
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RGE núm. 2868/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d’informar sobre la política en matèria
de benestar social que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 86, 88-91 i 93-
94.

FERRER I COSTA, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Mixt)

Informacions
Substitució de la Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, DS

núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 282; DS núm. 35 (26 de
març del 2002), pàg. 498.

En relació a la substitució del representant del Grup
Parlamentari Mixt al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2839/01, DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 446.

FIOL I AMENGUAL, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2149/00, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als drets de les persones
transexuals, DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 224-
226.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1815/01, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual solAlicita que la Comissió, recapti la
compareixença de la persona responsable del Pla autonòmic de
drogues, per tal d’explicar les actuacions que es duran a terme
en relació a l’esmentat pla, DS núm. 25 (24 de maig del 2001),
pàg. 361-362.

Compareixences
RGE núm. 2403/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per

tal d’informar sobre la política assistencial i farmacèutica, DS
núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 265-267 i 271-274.

RGE núm. 2137/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum, juntament amb el Coordinador del Pla autonòmic de
drogues, per tal d’informar sobre la política i les actuacions que
es pensen dur a terme per desenvolupar el pla esmentat, DS
núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 451-453 i 455-456.

RGE núm. 667/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el II Fòrum Social Mundial
celebrat a Porto Alegre entre els dies 29 de gener i 5 de febrer,
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 512, 514-516 i 518-519.

RGE núm. 2106/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el seu viatge als Grans Llacs, DS
núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 566-568 i 572-574.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2589/99, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa al Pla sociosanitari de les Illes Balears, DS
núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 56.

RGE núm. 2149/00, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als drets de les persones
transexuals, DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 224.

RGE núm. 2009/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als desplaçaments de
familiars de reclusos al centre penitenciari de Palma de
Mallorca, DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 360.

RGE núm. 3601/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a les famílies amb parts múltiples, DS
núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 494.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1815/01, del Grup Parlamentari Popular,

mitjançant el qual solAlicita que la Comissió, recapti la
compareixença de la persona responsable del Pla autonòmic de
drogues, per tal d’explicar les actuacions que es duran a terme
en relació a l’esmentat pla, DS núm. 25 (24 de maig del 2001),
pàg. 362.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Benestar Social per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2
(28 de setembre del 1999), pàg. 109, 11-13 i 15-16.
 RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 29-31.

RGE núm. 2868/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Benestar Social per tal d’informar sobre la política en matèria
de benestar social que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 86-87.

RGE núm. 318/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal de celebrar sessió informativa en relació amb el futur dels
hospitals General i Joan March, DS núm. 11 (16 de març del
2000), pàg. 148.

RGE núm. 1345/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball per
tal d’informar sobre la política de formació i ocupació, DS núm.
12 (6 d’abril del 2000), pàg. 1692-165 i 170-174.

RGE núm. 2403/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal d’informar sobre la política assistencial i farmacèutica, DS
núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 269-270 i 273.

RGE núm. 163/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre els termes aprovats pel Reial
Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs a aquesta
comunitat autònoma de les funcions i serveis de l’Institut
Nacional de la Salut, DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg.
478-479 i 485.

RGE núm. 2400/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per
tal d’informar sobre l’evolució del Pla de salut mental, DS núm.
28 (20 de setembre del 2001), pàg. 406.

RGE núm. 2545/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política de la Conselleria de
Benestar Social en relació amb la dona, DS núm. 30 (11
d’octubre del 2001), pàg. 435.

RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 532-533.
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GOMILA I BARBER, JOAN BOSCO (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)

Compareixences
RGE núm. 2868/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Benestar Social per tal d’informar sobre la política en matèria
de benestar social que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 86.

Informacions
Substitució del Sr. Cecili Buele i Ramis, DS núm. 31 (22 de

novembre del 2001), pàg. 442.
Substitució del Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias,  DS núm. 34

(21 de març del 2002), pàg. 490.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 148/02, relativa a nova unitat sanitària d’Es

Castell a Menorca, DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg.
526-528.

GROSSKE I FIOL, EBERHARD (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Informacions
Substitució de la Sra. Margalida Rosselló i Pons, DS núm.

41 (13 de març del 2003), pàg. 598.

HERNANZ I COSTA, SOFÍA DEL CARMEN (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 1804/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre la política general del Govern en
relació amb la igualtat d’oportunitats i accions previstes per
promoure la incorporació de la dona al mercat de treball, DS
núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 215-216.

RGE núm. 2544/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d’informar sobre la política de suport als equips
d’elit de les Illes Balears, DS núm. 32 (21 de febrer del 2002),
pàg. 468.

HUGUET I SINTES, CRISTÒFOL (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, DS núm.

8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98.

JAÉN I PALACIOS, MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Benestar Social per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2
(28 de setembre del 1999), pàg. 9, 11-13 i 15-16.

RGE núm. 1345/00, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball per
tal d’informar sobre la política de formació i ocupació, DS núm.
12 (6 d’abril del 2000), pàg. 166-168 i 173.

Informacions
Substitució del Sr. Simó Gornés i Hachero, DS núm. 2 (28

de setembre del 1999), pàg. 6.

LLAMAS I MÁRQUEZ, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Francesc Fiol i Amengual, DS núm. 23

(29 de març del 2001), pàg. 326.

MARÍ I BONET, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 3 (29 de

setembre del 1999), pàg. 22.

MARÍ I MARÍ, MARIA NEUS (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 703/00, relativa a l’assistència sanitària a les

Pitiüses, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 156-157.
RGE núm. 704/00, relativa al centre de salut d’Eivissa, DS

núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 157-158.
RGE núm. 705/00, relativa a centre de dia per a malalts

mentals, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 158-159.
RGE núm. 706/00, relativa al Pla de salut mental a les

Pitiüses, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 160-161.
RGE núm. 707/00, relativa a l’accés dels malalts mentals de

les illes de Menorca, Eivissa i Formentera a l’Hospital
Psiquiàtric de Mallorca, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg.
161-162.

Proposicions no de llei
RGE núm. 707/02, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a inspecció de treball
permanent a les Pitiüses, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg.
547-548.

MARÍ I SERRA, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Informacions
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62; DS núm. 13 (10 de maig del
2000), pàg. 178; DS núm. 18 (23 de novembre del 2000), pàg.
246; DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 262; DS núm. 21
(8 de març del 2001), pàg. 294; DS núm. 26 (7 de juny del
2001), pàg. 366; DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg. 526.

Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 38 (6 de
juny del 2002), pàg. 546; DS núm. 39 (13 de juny del 2002),
pàg. 562.

Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 41 (13 de
març del 2003), pàg. 598.
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MUNAR I RIUTORT, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2764/99, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a creació del gabinet d’orientació i
assessorament familiar, DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg.
64 i 67.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 26-28.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del 2001),
pàg. 330-331.

RGE núm. 2544/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d’informar sobre la política de suport als equips
d’elit de les Illes Balears, DS núm. 32 (21 de febrer del 2002),
pàg. 467.

NADAL I BUADES, MIQUEL (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 584,
587, 589 i 592.

Informacions
Substitució del Sr. Santiago Ferrer i Costa, DS núm. 31(22

de novembre del 2001), pàg. 446.
Substitució de la Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, DS

núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 510; DS núm. 40 (20 de
febrer del 2003), pàg. 582.

OLIVER I MUT, GASPAR (Grup Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 40 (20 de

febrer del 2003), pàg. 582.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Informacions
Substitució de la Sra. Neus Marí i Marí, DS núm. 5 (14

d’octubre del 1999), pàg. 62.
 Substitució del Sr. Joan Marí i Tur, DS núm. 8 (27 d’octubre

del 1999), pàg. 98.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2839/01, de parelles estables,

DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 442 i 445-446.

Propostes de conclusions
Elaborades a la ponència per tal d’estudiar les possibles

modificacions de la Llei electoral de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, així com la Llei Orgànica del règim electoral
general, amb la finalitat que a les eleccions del 2003 quedi
garantida la paritat a tots el trams de les llistes electorals, debat
i votació, DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 499-501.

Plans
RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la

immigració de les Illes Balears, DS núm. 18 (23 de novembre
del 2000), pàg. 253-254 i 257-258.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 26 (7
de juny del 2001), pàg. 369-371 i 373-375; DS núm. 27 (14 de
juny del 2001), pàg. 378 i 382-385.

Preguntes
RGE núm. 3105/99, relativa a transferència als consells

insulars de les competències de joventut, DS núm. 10 (10 de
desembre del 1999), pàg. 126-127.

RGE núm. 354/00, relativa a objectius plantejats per la
consellera de Benestar Social, Sra. Caro, donant suport a la Guia
d’ocupació editada pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 12
(6 d’abril del 2000), pàg. 154-155.

RGE núm. 1484/00, relativa al Pla Jove, DS núm. 13 (10 de
maig del 2000), pàg. 178-180.

RGE núm. 1485/00, relativa a la pista d’aventures de l’illa
de Mallorca, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 180-181.

RGE núm. 1486/00, relativa a les campanyes de prevenció
juvenil, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 182-183.

RGE núm. 1487/00, relativa a les accions per a la
incorporació dels joves al mercat laboral, DS núm. 13 (10 de
maig del 2000), pàg. 184-186.

RGE núm. 1488/00, relativa a la creació d’un fòrum del
voluntariat, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 186-188.

RGE núm. 1489/00, relativa a la convidada dels diferents
partits polítics a les emissores de Ràdio Jove a les passades
eleccions generals, DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg.
198-200.

RGE núm. 1684/00, relativa a l’opinió de la directora
general de Cooperació entorn de l’Hospital d’Igüey, DS núm.
14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-201.

RGE núm. 1685/00, relativa a integració de les
competències que restin al Govern a la Conselleria de Treball i
Benestar Social, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-
207.

RGE núm. 1686/00, relativa a traspàs de competències als
consells insulars en matèria de benestar social, DS núm. 15 (1
de juny del 2000), pàg. 208-209.

Compareixences
RGE núm. 318/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat per

tal de celebrar sessió informativa en relació amb el futur dels
hospitals General i Joan March, DS núm. 11 (16 de març del
2000), pàg. 147 i 149.

RGE núm. 1493/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la campanya d’estudi d’activitats
infantils i juvenils de temps lliure, DS núm. 13 (10 de maig del
2000), pàg. 190-191 i 193.
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RGE núm. 1721/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre el viatge de la consellera a
Amèrica Central, DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg.
234-235 i 240.

RGE núm. 4888/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre els problemes sorgits al centre
Nazaret, DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 296-298 i 300.

RGE núm. 2544/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social, per tal d’informar sobre la política de suport als equips
d’elit de les Illes Balears, DS núm. 32 (21 de febrer del 2002),
pàg. 466-467 i 469--470.

Informacions
En relació a la Compareixença RGE núm. 1804/00, DS núm.

15 (1 de juny del 2000), pàg. 211.

PONS I PONS, TIRS (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1865/02, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a detecció, prevenció i tractament dels
trastorns psiquiàtrics als centres de primària i d’ensenyament
secundari, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 550-552.

Compareixences
RGE núm. 667/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar

Social per tal d’informar sobre el II Fòrum Social Mundial
celebrat a Porto Alegre entre els dies 29 de gener i 5 de febrer,
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 513-514 i 518.

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Gascón i Mir, DS núm. 22 (15 de

març del 2001), pàg. 310.
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 38 (6

de juny del 2002), pàg. 546; DS núm. 41 (13 de març del 2003),
pàg. 598.

PORTELLA I COLL, JOSEP IGNASI (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2009/01, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als desplaçaments de
familiars de reclusos al centre penitenciari de Palma de
Mallorca, DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-359 i
361.

Informacions
Substitució del Sr. Miquel Ramon i Juan, DS núm. 25 (24 de

maig del 2001), pàg. 358.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Ecologista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2839/01, de parelles estables,

DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 443.
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 584-
585 i 587.

Plans
RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la

immigració de les Illes Balears, DS núm. 18 (23 de novembre
del 2000), pàg. 249-251.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 27 (14
de juny del 2001), pàg. 383-384.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2149/00, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa als drets de les persones
transexuals, DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222-
223 i 226.

RGE núm. 3647/00, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei d’ajuda a domicili per a dones, DS
núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 275-276.

RGE núm. 707/02, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a inspecció de treball
permanent a les Pitiüses, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg.
546-548.

RGE núm. 2013/02, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a llei bàsica d’ocupació,
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 574-576 i 578.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Benestar Social per tal d’informar sobre el programa i la política
que pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 2
(28 de setembre del 1999), pàg. 9.

RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 28-29.

RGE núm. 1804/00, de l’Hble. Sra. Consellera de Benestar
Social per tal d’informar sobre la política general del Govern en
relació amb la igualtat d’oportunitats i accions previstes per
promoure la incorporació de la dona al mercat de treball, DS
núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 213-214.

RGE núm. 33/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99, DS núm.
22 (15 de març del 2001), pàg. 310.

RGE núm. 53/01, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d’informar sobre el protocol d’internaments no
voluntaris, DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 284.

RGE núm. 701/01, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació per tal d’informar sobre el pla d’acció sobre
sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del 2001),
pàg. 331-332.

Informacions
Substitució de la Sra. Margalida Rosselló i Pons, DS núm.

2 (28 de setembre del 1999), pàg. 6; DS núm. 3 (29 de setembre
del 1999), pàg. 22; DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98;
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 118; DS núm. 11
(16 de març del 2000), pàg. 146; DS núm. 13 (10 de maig del
2000), pàg. 178; DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206; DS
núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222; DS núm. 18 (23
de novembre del 2000), pàg. 246; DS núm. 19 (8 de febrer del
2001), pàg. 262; DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 282;
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294; DS núm. 31 (22 de
novembre del 2001), pàg. 442; DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 526; DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 546; DS
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núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562; DS núm. 40 (20 de
febrer del 2003), pàg. 582.

RAMONELL I AMENGUAL, JOAN ANTONI (Grup
Parlamentari Popular)

Informacions
Substitució del Sr. Simó Gornés i Hachero, DS núm. 7 (19

d’octubre del 1999), pàg. 82.
Substitució del Sr. Pere Rotger i Llabrés, DS núm. 9 (16 de

novembre del 1999), pàg. 118; DS núm. 13 (10 de maig del
2000), pàg. 178.
 
ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3437/01, presentada pel Grup Parlamentari

d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a la malaltia celíaca, DS
núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 462 i 464.

RGE núm. 3600/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a les ajudes per conciliar la vida laboral i
familiar de les persones treballadores, DS núm. 34 (21 de març
del 2002), pàg. 491.

RGE núm. 3601/01, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a les famílies amb parts múltiples, DS
núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-494.

RGE núm. 4937/01, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, relativa a efectes dels videojocs
violents sobre la població infantil, DS núm. 35 (26 de març del
2002), pàg. 504 i 506.

Informacions
No intervenció en relació a la Proposició no de llei RGE

núm. 2764/99.
 
ROTGER I LLABRÉS, PERE (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 33-35 i 37-38.

TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm.2557/02, de cooperatives de

les Illes Balears, DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 586
i 591.

Informacions
Substitució del Sr. Andreu Crespí i Plaza, DS núm. 9 (16 de

novembre del 1999), pàg. 118.
Substitució de la Sra. Sofia Hernanz i Costa, DS núm. 39

(13 de juny del 2002), pàg. 562; DS núm. 40 (20 de febrer del
2003), pàg. 582.

VADELL I FERRER, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Informacions
Substitució del Sr. Joan Bosco Gomila i Barber, DS núm. 11

(16 de març del 2000), pàg. 146.
Substitució del Sr. Cecili Buele i Ramis, DS núm. 13 (10 de

maig del 2000), pàg. 178.
Substitució del Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, DS núm. 36

(11 d’abril del 2002), pàg. 510; DS núm. 38 (6 de juny del
2002), pàg. 546.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL, FERNANDA
CARO I BLANCO

Plans
RGE núm. 3876/00, com a pla integral d’atenció a la

immigració de les Illes Balears, DS núm. 18 (23 de novembre
del 2000), pàg. 246-249 i 254-257.

RGE núm. 1944/01, com a Pla Jove de la Conselleria de
Benestar Social del Govern de les Illes Balears, DS núm. 26 (7
de juny del 2001), pàg. 366-368 i 371-374.

Preguntes
RGE núm. 354/00, relativa a objectius plantejats per la

consellera de Benestar Social, Sra. Caro, donant suport a la Guia
d’ocupació editada pel Govern de les Illes Balears, DS núm. 12
(6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.

RGE núm. 1484/00, relativa al Pla Jove, DS núm. 13 (10 de
maig del 2000), pàg. 179-180.

RGE núm. 1485/00, relativa a la pista d’aventures de l’illa
de Mallorca, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 181-182.

RGE núm. 1486/00, relativa a les campanyes de prevenció
juvenil, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 182-184.

RGE núm. 1487/00, relativa a les accions per a la
incorporació dels joves al mercat laboral, DS núm. 13 (10 de
maig del 2000), pàg. 185-186.

RGE núm. 1488/00, relativa a la creació d’un fòrum del
voluntariat, DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 187-188.

RGE núm. 1489/00, relativa a la convidada dels diferents
partits polítics a les emissores de Ràdio Jove a les passades
eleccions generals, DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg.
198-200.

RGE núm. 1684/00, relativa a l’opinió de la directora
general de Cooperació entorn de l’Hospital d’Igüey, DS núm.
14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.

RGE núm. 1685/00, relativa a integració de les
competències que restin al Govern a la Conselleria de Treball i
Benestar Social, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-
208.

RGE núm. 1686/00, relativa a traspàs de competències als
consells insulars en matèria de benestar social, DS núm. 15 (1
de juny del 2000), pàg. 208-210.
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RGE núm. 1699/02, relativa a protocol contra la violència
domèstica, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 553-554.

RGE núm. 1700/02, relativa a vaga dels treballadors del
servei d’ajuda a domicili, DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg.
554-556.

RGE núm. 1701/02, relativa a augment de les retribucions
dels treballadors del servei d’ajuda a domicili, DS núm. 38 (6 de
juny del 2002), pàg. 554-556.

Compareixences
RGE núm. 1493/00, per tal d’informar sobre la campanya

d’estudi d’activitats infantils i juvenils de temps lliure, DS núm.
13 (10 de maig del 2000), pàg. 188-189 i 191-194.

RGE núm. 1804/00, per tal d’informar sobre la política
general del Govern en relació amb la igualtat d’oportunitats i
accions previstes per promoure la incorporació de la dona al
mercat de treball, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 210-
211 i 217-219.

RGE núm. 1721/00, per tal d’informar sobre el viatge de la
consellera a Amèrica Central, DS núm. 17 (26 d’octubre del
2000), pàg. 230-233 i 237-242.

RGE núm. 4888/00, per tal d’informar sobre els problemes
sorgits al centre Nazaret, DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg.
294-296 i 299-300.

RGE núm. 2193/01, per tal d’informar sobre la política del
Govern al centre de reforma Es Pinaret, DS núm. 27 (14 de juny
del 2001), pàg. 386-387, 391-395 i 397-399.

RGE núm. 2544/01, per tal d’informar sobre la política de
suport als equips d’elit de les Illes Balears, DS núm. 32 (21 de
febrer del 2002), pàg. 465-466, 468-469 i 470--471.

RGE núm. 2545/01, per tal d’informar sobre la política de
la Conselleria de Benestar Social en relació amb la dona, DS
núm. 30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 430-433 i 435-438.

RGE núm. 2546/01, per tal d’informar sobre la política de
la Conselleria de Benestar Social en relació amb la cooperació,
DS núm. 29 (27 de setembre del 2001), pàg. 414-418 i 421-425.

RGE núm. 667/02, per tal d’informar sobre el II Fòrum
Social Mundial celebrat a Porto Alegre entre els dies 29 de
gener i 5 de febrer, DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 510-
512 i 516-520.

RGE núm. 2106/02, per tal d’informar sobre el seu viatge
als Grans Llacs, DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562-
566 i 569-574.

CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM, AINA SALOM
I SOLER

Preguntes
RGE núm. 2518/99, relativa a creació de l’Institut de la

dona, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 44.
RGE núm. 3851/99, relativa a dret a la informació dels

malalts mentals, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg.
139-141.

RGE núm. 703/00, relativa a l’assistència sanitària a les
Pitiüses, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 156-157.

RGE núm. 704/00, relativa al centre de salut d’Eivissa, DS
núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 157-158.

RGE núm. 705/00, relativa a centre de dia per a malalts
mentals, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 159-160.

RGE núm. 706/00, relativa al Pla de salut mental a les
Pitiüses, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 160-161.

RGE núm. 707/00, relativa a l’accés dels malalts mentals de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera a l’Hospital
Psiquiàtric de Mallorca, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg.
161-162.

RGE núm. 148/02, relativa a nova unitat sanitària d’Es
Castell a Menorca, DS núm. 37 (23 de maig del 2002), pàg.
527-528.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 3 (29 de setembre del 1999), pàg. 22-26, 31-32 i 35-
38.

RGE núm. 318/00, per tal de celebrar sessió informativa en
relació amb el futur dels hospitals General i Joan March, DS
núm. 11 (16 de març del 2000), pàg. 146 i 148-149.

RGE núm. 2403/00, per tal d’informar sobre la política
assistencial i farmacèutica, DS núm. 19 (8 de febrer del 2001),
pàg. 262-265, 270-271 i 273-274.

RGE núm. 53/01, per tal d’informar sobre el protocol
d’internaments no voluntaris, DS núm. 20 (15 de febrer del
2001), pàg. 282-284 i 286-288.

RGE núm. 163/01, per tal d’informar sobre els termes
aprovats pel Reial Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre
el traspàs a aquesta comunitat autònoma de les funcions i
serveis de l’Institut Nacional de la Salut, DS núm. 33 (7 de març
del 2002), pàg. 474-476, 481-484 i 486-487.

RGE núm. 2137/01, per tal d’informar sobre la política i les
actuacions que es pensen dur a terme per desenvolupar el pla
esmentat, DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 447-451
i 454-456.

RGE núm. 2400/01, per tal d’informar sobre l’evolució del
Pla de salut mental, DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg.
402-404 i 406-408.

RGE núm. 1444/02, per tal d’informar sobre el contingut del
Pla sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig
del 2002), pàg. 529-531, 535-537 i 542-543.
 
CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL,
EBERHARD GROSSKE I FIOL

Preguntes
RGE núm. 3105/99, relativa a transferència als consells

insulars de les competències de joventut, DS núm. 10 (10 de
desembre del 1999), pàg. 126-128.

RGE núm. 3406/99, relativa a posada en marxa d’un recurs
juridicosocial per a les persones declarades incapaces, DS núm.
10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.

RGE núm. 3846/99, relativa a complement per a les
pensions no contributives i assistencials com a “aguinaldo”, DS
núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 130-133.

RGE núm. 3847/99, relativa a equipament de la residència
de Felanitx, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-
134.

RGE núm. 3848/99, relativa a oficina de maltractats per la
Justícia, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 135-136.
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RGE núm. 3849/99, relativa a accions respecte del centre de
dia de Joan Crespí, DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg.
136-137.

RGE núm. 3850/99, relativa a previsió de la despesa de
personal del futur Institut de la dona, DS núm. 10 (10 de
desembre del 1999), pàg. 137-139.

Compareixences
RGE núm. 2542/99, per tal d’informar sobre el programa i

la política que pensa dur a terme durant la legislatura present,
DS núm. 2 (28 de setembre del 1999), pàg. 6-17.

RGE núm. 2868/99, per tal d’informar sobre la política en
matèria de benestar social que pensa dur a terme durant la
legislatura present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 82.

RGE núm. 1345/00, per tal d’informar sobre la política de
formació i ocupació, DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 162-
165 i 170-174.

RGE núm. 33/01, per tal d’informar sobre les actuacions
formatives cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-
99, DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 301-304 i DS núm.
22 (15 de març del 2001), pàg. 315-321.

RGE núm. 701/01, per tal d’informar sobre el pla d’acció
sobre sinistralitat i salut laboral, DS núm. 23 (29 de març del
2001), pàg. 326-330 i 335-340.

RGE núm. 1388/01, per tal d’informar sobre economia
social, DS núm. 24 (17 de maig del 2001), pàg. 346-347 i 350-
352.

CONSELLERA SENSE CARTERA, FERNANDA CARO
I BLANCO

Preguntes
RGE núm. 2518/99, relativa a creació de l’Institut de la

dona, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 43-45.
RGE núm. 2521/99, relativa a garantir la mateixa prestació

social a tots els ciutadans, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999),
pàg. 46-48.

RGE núm. 2523/99, relativa a pujada del salari social, DS
núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 49-50.

RGE núm. 2524/99, relativa a equiparació de les pensions
mínimes al SMI, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-52.

RGE núm. 2711/99, relativa a centre de dia d’atenció a
malalts d’Alzheimer, DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg.
53.

RGE núm. 2784/99, relativa a conveni amb l’Ajuntament de
Calvià, DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

RGE núm. 2895/99, relativa a finançació per part del
Govern de les Illes Balears dels programes dels partits polítics,
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76.

RGE núm. 2896/99, relativa a competències no transferibles
als consells insulars en matèria de benestar social, DS núm. 6
(19 d’octubre del 1999), pàg. 77-78.

RGE núm. 2897/99, relativa a transferències de centres i
serveis de l’IBAS, DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-
79.

RGE núm. 3006/99, relativa a accions envers el colAlectiu
d’immigrants, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 99-101.

RGE núm. 3007/99, relativa a centre de dia de Joan Crespí,
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 102-103.

RGE núm. 3008/99, relativa a garantia d’assistència de
discapacitats psíquics i físics de la Unac i Coordinadora de
Minusvàlids, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 104-105.

RGE núm. 3009/99, relativa a finançament dels serveis per
a la dinamització de la Federació de majors de les Illes Balears,
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 106-107.

RGE núm. 3010/99, relativa a ubicació de la Conselleria de
Benestar Social, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 108.

RGE núm. 3011/99, relativa a garantir la mateixa prestació
social a tots els ciutadans, DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999),
pàg. 109-110.

RGE núm. 3087/99, relativa a prestació de serveis que no
tenen valor públic i que no responen a criteris d’eficàcia, DS
núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 111-112.

RGE núm. 3088/99, relativa a recursos de salut mental
alternatius a la institucionalització, DS núm. 9 (16 de novembre
del 1999), pàg. 118-119.

RGE núm. 3089/99, relativa al tancament del centre de
discapacitats “Cipres”, DS núm. 9 (16 de novembre del 1999),
pàg. 119-120.

RGE núm. 3101/99, relativa a la transferència del Pla Oci 60
al consells insulars (calendari), DS núm. 9 (16 de novembre del
1999), pàg. 121.

RGE núm. 3102/99, relativa a la transferència del Pla Oci 60
als consells insulars, DS núm. 9 (16 de novembre del 1999),
pàg. 121-122.

RGE núm. 3103/99, relativa a la transferència de les
competències de prevenció i la promoció a l’àmbit sociosanitari,
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.

Compareixences
RGE núm. 2868/99, per tal d’informar sobre la política en

matèria de benestar social que pensa dur a terme durant la
legislatura present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 82-
88 i 91-95.

D’ALTRES INTERVINENTS

DIRECTORA DE L’INSTITUT DE LA DONA (Francesca
Mas i Busquets)

Compareixences
RGE núm. 1804/00, per tal d’informar sobre la política

general del Govern en relació amb la igualtat d’oportunitats i
accions previstes per promoure la incorporació de la dona al
mercat de treball, DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 217.

RGE núm. 2545/01, per tal d’informar sobre la política de
la Conselleria de Benestar Social en relació amb la dona, DS
núm. 30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 438-439.

DIRECTOR GENERAL DE L’IB-SALUT, JULI FUSTER
I CULEBRAS

Compareixences
RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 537.
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DIRECTOR GENERAL DE SANITAT, JOSEP MARIA
POMAR I REYNÉS

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 38.

DIRECTOR GERENT DE GESMA, JOSEP MARIA
CARBONERO I MALBERTI

Compareixences
RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 537-539.

DIRECTORA GERENT DE L’IBAS, JOSEFINA
SANTIAGO

Compareixences
RGE núm. 2868/99, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i

Benestar Social per tal d’informar sobre la política en matèria
de benestar social que pensa dur a terme durant la legislatura
present, DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 88.

DIRECTOR GERENT DE SERBASA, ADOLFO
MARQUÈS I BRAVO

Compareixences
RGE núm. 2542/99, de l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i

Consum per tal d’informar sobre el programa i la política que
pensa dur a terme durant la legislatura present, DS núm. 3 (29
de setembre del 1999), pàg. 35 i 37.

SUBDIRECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA,
ONOFRE PONS I SUREDA

Compareixences
RGE núm. 1444/02, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum per tal d’informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears, DS núm. 37 (23 de maig del
2002), pàg. 539-540.

TEMÀTIC

- A -

Accions
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98-101.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 184-186.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

Activitats infantils i juvenils
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 188-194.

Actuacions formatives
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 301-304.

Administracions locals
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

Aguinaldo
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 129-133.

Ajuda a domicili
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 274-276.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

Ajudes
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490-493.
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

Ajuntament de Calvià
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

Alzheimer
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.

Amèrica Central
DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg. 230-242.

Assistència sanitària
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 156-157.

Atenció
DS núm. 18 (23 de novembre del 2000), pàg. 246-258.

Augment
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

- B -

Benestar social
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76-78.
DS núm. 7 (19 d’octubre del 1999), pàg. 82-95.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

- C -

Calendari
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 120-121.

Calvià
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

Campanyes
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 182-184 i 188-194.
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Centre 
de dia
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 101-103.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 136-137.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 158-160.
de discapacitats
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 119-120.
penitenciari
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-361.
de reforma
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 385-399.
de salut
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 157-158.

Centres
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-79.
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294-301.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

“Cipres”
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 119-120.

Ciutadans
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 45-48.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 108-110.

Competències
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76-78.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 126-128.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-208.

Complement
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 129-133.

Consellera de Benestar Social
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.
DS núm. 26 (7 de juny del 2001), pàg. 366-375.

Conselleria 
de Benestar Social
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 107-108.
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 378-385. 
de Treball i Benestar Social
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-208.

Consells insulars
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76-78.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 120-122.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 126-128.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

Conveni
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 74-75.

Convidada
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.

Cooperació
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.
DS núm. 29 (27 de setembre del 2001), pàg. 414-425.

Cooperatives
DS núm. 40 (20 de febrer del 2003), pàg. 582-593.

Coordinadora de Minusvàlids
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

Criteris d’eficàcia
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 110-112.

- D -

Despesa de personal
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 137-139.

Desplaçaments
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-361.

Detecció
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Dinamització
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 105-107.

Directora general
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.

Discapacitats
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

Dones
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 274-276.
DS núm. 30 (11 d’octubre del 2001), pàg. 430-439.

Dret a la informació
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 139-141.

Drets
DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222-227.

- E -

Economia social
DS núm. 24 (17 de maig del 2001), pàg. 346-352.

Eivissa
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 157-158 i 161-162.

Eleccions 
del 2003
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.
generals
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.

Emissores
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.
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Ensenyament secundari
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Equipament
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-134.

Equiparació
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-52.

Equips d’elit
DS núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 464-471.

Estudi
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 188-194.

- F -

Familiars
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-361.

Famílies
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-495.

 Federació de majors de les Illes Balears
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 105-107.

Felanitx
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-134.

Finançament 
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 75-76.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 105-107.

Físics
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

Fons Social Europeu (FSE)
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 301-304.

Formació
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 162-174.

Formentera
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 161-162.

Fòrum 
Social Mundial, II
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 510-520. 
del voluntariat
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 186-188.

Funcions
DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg. 474-487.

- G -

Gabinet
DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg. 62.

Garantia d’assistència
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

Govern de les Illes Balears
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.

Grans Llacs
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562-574.

Guia d’ocupació
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.

- H -

Hospital d’Igüey
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.

Hospital Psiquiàtric
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 161-162.

Hospitals
DS núm. 11 (16 de març del 2000), pàg. 146-149.

- I -

IBAS
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-79.

Igualtat d’oportunitats
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 210-219.

Immigració
DS núm. 18 (23 de novembre del 2000), pàg. 246-258.

Immigrants
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 98-101.

Incapacitats
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.

Incorporació
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 184-186.
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

Inspecció de treball permanent 
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 546-548.

Institucionalització
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 118-119.

Institut 
de la dona
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 42-45.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 137-139. 
Nacional de la Salut
DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg. 474-487.

Integració
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 206-208.
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Internaments no voluntaris
DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 282-288.

- J -

Joan Crespí
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 101-103.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 136-137.

Joan March
DS núm. 11 (16 de març del 2000), pàg. 146-149.

Joventut
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 126-128.

Joves
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 184-186.

Justícia
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 134-136.

- L -

Llei bàsica d’ocupació
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 574-579.

Llei Electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.

Llei Orgànica del règim electoral general
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.

Llistes electorals
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.

- M -

Malaltia celíaca
DS núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 462-464.

Malalts
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 52-53.
mentals
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 139-141.
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 158-162.

Mallorca
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 161-162.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 180-182.

Maltractats (vegeu Oficina de maltractats)

Menorca
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 161-162.

Mercat 
laboral
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 184-186. 
de treball
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

Minusvàlids (vegeu Coordinadora de Minusvàlids)

- N -
Nazaret

DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294-301.

No transferibles
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 76-78.

- O -

Objectius plantejats
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.

Ocupació
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 162-174.

Oficina de maltractats
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 134-136.

Opinió
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 200-202.

Orientació i assessorament familiar
DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg. 62.

- P -

Països subdesenvolupats
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

Parelles estables
DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 442-447.

Paritat
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.

Participació
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 502-504.

Partits polítics
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 75-76.
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.

Parts múltiples
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-495.

Pensions 
mínimes
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-52.
no contributives
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 129-133.
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Període 94-99
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 301-304.

Persones
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.
DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222-227.
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490-493.

Pinaret, es
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 385-399.

Pitiüses
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 156-157 i 160-161.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 546-548.

Pista d’aventures
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 180-182.

Pla 
d’acció
DS núm. 23 (29 de març del 2001), pàg. 326-340. 
autonòmic de drogues
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 361-363.
DS núm. 31 (22 de novembre del 2001), pàg. 447-456. 
integral
DS núm. 18 (23 de novembre del 2000), pàg. 246-258.
jove
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 178-180.
DS núm. 26 (7 de juny del 2001), pàg. 366-375.
DS núm. 27 (14 de juny del 2001), pàg. 378-385.
Oci 60
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 120-122.
de salut mental
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 160-161.
DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg. 402-408.
sociosanitari de les Illes Balears
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 53-58.
DS núm. 5 (14 d’octubre del 1999), pàg. 62.

Població infantil
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 504-506.

Política 
assistencial
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 262-274.
de suport
DS núm. 32 (21 de febrer del 2002), pàg. 464-471.

Porto Alegre
DS núm. 36 (11 d’abril del 2002), pàg. 510-520.

Prestació 
de serveis
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 110-112.
social
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 45-48.
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 108-110.

Prevenció
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 182-184.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Previsió
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 137-139.

Primària
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Problemes sorgits
DS núm. 21 (8 de març del 2001), pàg. 294-301.

Programes
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 75-76.

Promoció
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 122-123.

Protocol
DS núm. 20 (15 de febrer del 2001), pàg. 282-288. 
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 552-554.

Psíquics
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

Pujada
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 48-50.

- R -

Ràdio Jove
DS núm. 14 (17 de maig del 2000), pàg. 198-200.

Reclusos
DS núm. 25 (24 de maig del 2001), pàg. 358-361.

Recursos
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 118-119.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 128-129.

Residència
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 133-134.

Retribucions
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

- S -

Salari social
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 48-50.

Salut 
de les Illes Balears
DS núm. 41 (13 de març del 2003), pàg. 598-610.
laboral
DS núm. 23 (29 de març del 2001), pàg. 326-340.
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mental
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 118-119.

Serveis
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-79.
DS núm. 19 (8 de febrer del 2001), pàg. 274-276.
DS núm. 33 (7 de març del 2002), pàg. 474-487.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

Sinistralitat
DS núm. 23 (29 de març del 2001), pàg. 326-340.

SMI
DS núm. 4 (6 d’octubre del 1999), pàg. 50-52.

Suport
DS núm. 12 (6 d’abril del 2000), pàg. 154-156.
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 493-495.

- T -

Tancament
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 119-120.

Temps lliure
DS núm. 13 (10 de maig del 2000), pàg. 188-194.

Trams
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 498-502.

Tractament
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Transferències
DS núm. 6 (19 d’octubre del 1999), pàg. 78-79.
DS núm. 9 (16 de novembre del 1999), pàg. 120-123.
DS núm. 10 (10 de desembre del 1999), pàg. 126-128.

Transexuals
DS núm. 16 (20 de setembre del 2000), pàg. 222-227.

Transport públic
DS núm. 28 (20 de setembre del 2001), pàg. 408-410.

Traspàs de competències
DS núm. 15 (1 de juny del 2000), pàg. 208-210.

Trastorns psiquiàtrics
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 548-552.

Treball permanent (vegeu Inspecció de treball
permanent)

Treballadors
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490-493.
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

- U -

Ubicació
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 107-108.

Unac
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 103-105.

- V -

Vaga
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 554-556.

Valor públic
DS núm. 8 (27 d’octubre del 1999), pàg. 110-112.

Viatge
DS núm. 17 (26 d’octubre del 2000), pàg. 230-242.
DS núm. 39 (13 de juny del 2002), pàg. 562-574.

Vida laboral i familiar
DS núm. 34 (21 de març del 2002), pàg. 490-493.

Videojocs
DS núm. 35 (26 de març del 2002), pàg. 504-506.

Violència domèstica
DS núm. 38 (6 de juny del 2002), pàg. 552-554.

Voluntariat (vegeu Fòrum del voluntariat)
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