
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 349-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Índex any 2005
 

ÍNDEX

ANY 2005

INICIATIVES

Elaboració de dictàmens 2

Preguntes 2

Proposicions no de llei 3

Compareixences 3

INTERVINENTS

Diputats 3

Membres del Govern 7

TEMÀTIC 8



2 ASSUMPTES SOCIALS / Índex any  2005

 

INICIATIVES

Elecció dels càrrecs de president i de secretari.
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 110-111.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 4332/04, de
drogodependències a les Illes Balears.
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 131-153.

Del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació per
al desenvolupament.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 177-191.
DS núm. 15 (26 de maig), pàg. 214-226.

PREGUNTES

RGE núm. 1055/05, relativa a Pla director d’economia
social.
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 126-128.

RGE núm. 1056/05, relativa a continguts del Pla director
d’economia social.
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 126-128.

RGE núm. 1057/05, relativa a desenvolupament de la Llei
de cooperatives.
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 128-129.

RGE núm. 1058/05, relativa a empreses d’inserció social.
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 129-131.

RGE núm. 1869/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,
del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004,
pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació
i assistència als passatgers aeris (I).
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 111-114.

RGE núm. 1870/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,
del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004,
pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació
i assistència als passatgers aeris (II).
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 111-114.

RGE núm. 1871/05, relativa a avanç del descompte del 5%
en el transport aeri.
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 114-116.

RGE núm. 1872/05, relativa a recàrrec per l’emissió dels
bitllets d’avió.
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 116-118.

RGE núm. 3294/05, relativa a Pla de prestacions socials
bàsiques.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 166-169.

RGE núm. 3295/05, relativa a promoció del compliment de
la legislació en matèria de prevenció de salut laboral.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 169-170.

RGE núm. 3296/05, relativa a corporacions locals
beneficiades per les mesures de formació o prevenció de
riscs laborals.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 170-173.

RGE núm. 3297/05, relativa a empreses beneficiades per les
mesures de formació o prevenció de riscs laborals.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 173.

RGE núm. 3298/05, relativa a prevenció de riscs laborals.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 174-175.

RGE núm. 3299/05, relativa a nivell de compliment de la
legislació de prevenció i riscs de salut laboral.
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 175-177.

RGE núm. 3300/05, relativa a projectes EQUAL.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 194.

RGE núm. 3301/05, relativa a projectes EQUAL II.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 195.

RGE núm. 3302/05, relativa a projectes EQUAL III.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 195-196.

RGE núm. 3303/05, relativa a projectes EQUAL IV.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 196-201.

RGE núm. 3304/05, relativa a projectes EQUAL V.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 201-203.

RGE núm. 3305/05, relativa a projectes EQUAL VI.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 203-205.

RGE núm. 3771/05, relativa a patronat de la Fundació
contra la violència de gènere.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 237-238.

RGE núm. 3772/05, relativa a activitats previstes pel
patronat de la Fundació contra la violència de gènere.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 238-240.

RGE núm. 3773/05, relativa a activitats realitzades pel
patronat de la Fundació contra la violència de gènere.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 240-241.

RGE núm. 3774/05, relativa a polseres a maltractadors.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 241-243.

RGE núm. 3775/05, relativa a cost de les polseres a
maltractadors.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 241-243.

RGE núm. 3776/05, relativa a efectivitat de les polseres a
maltractadors.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 243-245.
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RGE núm. 3987/05, relativa a menjador del ColAlegi Públic
Elionor Bosch.
DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 264-265.

RGE núm. 4658/05, relativa a prevenir la delinqüència.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

RGE núm. 4659/05, relativa a fugues dels centres de
menors.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 276-277.

RGE núm. 4660/05, relativa a programes per prevenir la
delinqüència juvenil.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

RGE núm. 5470/05, relativa a casal de dones.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 277-278.

RGE núm. 5471/05, relativa a adaptació de vehicles.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

RGE núm. 5724/05, relativa a centres d’ocupació per a
discapacitats.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 270-271.

RGE núm. 5725/05, relativa a projectes empresarials de
treballadors en situació d’atur.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 271-272.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 281/05, relativa a la reconstrucció
d’infraestructures escolars al sud-est asiàtic.
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 94-97.

RGE núm. 8215/04, relativa a la creació del Defensor del
menor.
DS núm. 10 (17 de febrer), pàg. 102-105.

RGE núm. 8216/04, relativa a ajudes del 50% de les
despeses ocasionades pels tràmits d’adopció o acollida de
menors.
DS núm. 10 (17 de febrer), pàg. 105-107.

RGE núm. 776/05, relativa a l’ús no sexista del Govern de
les Illes Balears.
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 118-120.

RGE núm. 2069/05, relativa a la casella social de l’IRPF.
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 158-160.

RGE núm. 2115/05, relativa a deducció a l’IRPF per
adopció internacional de fills.
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 160-163.

RGE núm. 2378/05, relativa a control dels hàbits
nutricionals i del consum en nutrició de la població de les

Illes Balears, prevenció de l’obesitat i foment de la pràctica
de l’exercici físic.
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 206-211.

RGE núm. 4069/05, relativa a centre de formació de
professionals i detecció precoç de la sordesa i ceguesa.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 230-234.

RGE núm. 4107/05, relativa a subvencions per als
programes d’oci juvenil.
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 234-237.

RGE núm. 4236/05, relativa a pla de suport a la família.
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 278-283.

RGE núm. 5366/05, relativa a pla d’actuació de la Fundació
contra la violència de gènere.
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 286-290.

RGE núm. 5467/05, relativa a pla sociosanitari.
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 290-294.

RGE núm. 5468/05, relativa a xarxa sociosanitària per a
persones en situacions de pobresa extrema.
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 294-297.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4365/05, de l’Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, relativa a les actuacions de la conselleria en
matèria de salut laboral i sinistralitat.
DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 250-264.

INTERVINENTS 2005

DIPUTATS

BINIMELIS I AMENGUAL, MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades pels
tràmits d’adopció o acollida de menors, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 106.

RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’ús no sexista del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11 (17
de març), pàg. 120.

RGE núm. 5468/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa sociosanitària per a persones en situacions de
pobresa extrema, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 296.

BOSCH I MESQUIDA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
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RGE núm. 3294/05, relativa a Pla de prestacions socials
bàsiques, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 166-167 i 168.

Proposicions no de llei
RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a subvencions per als programes d’oci
juvenil, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 235-236.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3776/05, relativa a

efectivitat de les polseres a maltractadors, DS núm. 17 (2 de
juny), pàg. 244.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 1869/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,

del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004, pel
qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i
assistència als passatgers aeris (I), DS núm. 11 (17 de març),
pàg. 111, 112 i 113.

RGE núm. 1870/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,
del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004, pel
qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i
assistència als passatgers aeris (II), DS núm. 11 (17 de març),
pàg. 111, 112 i 113.

RGE núm. 1871/05, relativa a avanç del descompte del 5%
en el transport aeri, DS núm. 11 (17 de març), pàg. 114 i 115.

RGE núm. 1872/05, relativa a recàrrec per l’emissió dels
bitllets d’avió, DS núm. 11 (17 de març), pàg. 116 i 117-118.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, prevenció de
l’obesitat i foment de la pràctica de l’exercici físic, DS núm. 15
(19 de maig), pàg. 206-207 i 209-210.

FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació al

desenvolupament, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189-190 i 191; DS
núm. 15 (26 de maig), pàg. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223 i 225.

Proposicions no de llei
RGE núm. 281/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la reconstrucció d’infraestructures escolars al sud-est asiàtic,
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 95 i 97.

RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deducció a l’IRPF per adopció internacional de fills,
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 161.

RGE núm. 4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista,  relativa a pla de suport a la família, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 281-282.

RGE núm. 5366/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d’actuació de la Fundació contra la violència de
gènere, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 287-289.

FONT I ROSSELLÓ, JOAN (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre de formació de professionals i detecció precoç
de la sordesa i ceguesa, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 232-233.

GARCÍA I QUEROL, MARIA DEL CARME (Grup
Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3295/05, relativa a promoció del compliment de

la legislació en matèria de prevenció de salut laboral, DS núm.
14 (12 de maig), pàg. 169 i 170.

RGE núm. 3296/05, relativa a corporacions locals
beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscs
laborals, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 170 i 171-172.

RGE núm. 329/05, relativa a empreses beneficiades per les
mesures de formació o prevenció de riscs laborals, DS núm. 14
(12 de maig), pàg. 173.

RGE núm. 3298/05, relativa a prevenció de riscs laborals,
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 174 i 175.

RGE núm. 3299/05, relativa a nivell de compliment de la
legislació de prevenció i riscs de salut laboral, DS núm. 14 (12
de maig), pàg. 175 i 176.

RGE núm. 3300/05, relativa a projectes EQUAL, DS núm.
15 (19 de maig), pàg. 194.

RGE núm. 3301/05, relativa a projectes EQUAL II, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 195.

RGE núm. 3302/05, relativa a projectes EQUAL III, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 195.

RGE núm. 3303/05, relativa a projectes EQUAL IV, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 196 i 199-200.

RGE núm. 3304/05, relativa a projectes EQUAL V, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 201 i 202-203.

RGE núm. 3305/05, relativa a projectes EQUAL VI, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 204 i 205.

Compareixences
RGE núm. 4365/05, del conseller de Treball i Formació,

relativa a les actuacions de la conselleria en matèria de salut
laboral i sinistralitat, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 256-257 i
261-262.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5467/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla sociosanitari, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg.
292-293.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4232/04, de

drogodependències a les Illes Balears, DS núm. 12 (7 d’abril),
pàg. 133, 135, 136, 137,140, 144 i 148.

Del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació al
desenvolupament, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 178, 180, 181,
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185-186 i 188; DS núm. 15 (26 de maig), pàg. 214, 215, 218,
221, 223 i 224.

Preguntes
RGE núm. 3987/05, relativa a menjador del ColAlegi Públic

Elionor Bosch, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 264-265.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la creació del Defensor del menor, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 103.

RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades pels
tràmits d’adopció o acollida de menors, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 106.

RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’ús no sexista del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11 (17
de març), pàg. 119-120.

RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la casella social de l’IRPF, DS núm. 13
(14 d’abril), pàg. 158 i 160.

RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deducció a l’IRPF per adopció internacional de fills,
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 162.

RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, prevenció de
l’obesitat i foment de la pràctica de l’exercici físic, DS núm. 15
(19 de maig), pàg. 208-209.

RGE núm. 4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista,  relativa a pla de suport a la família, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 278-279 i 282.

Compareixences
RGE núm. 4365/05, del conseller de Treball i Formació,

relativa a les actuacions de la conselleria en matèria de salut
laboral i sinistralitat, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 256 i 261.

MOLINA I FRESNEDA, FRANCESC (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, prevenció de
l’obesitat i foment de la pràctica de l’exercici físic, DS núm. 15
(19 de maig), pàg. 207-208, 210 i 211.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista,  relativa a pla de suport a la família, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 279-280.

PASTOR I CABRER, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 4232/04, de
drogodependències a les Illes Balears, DS núm. 12 (7 d’abril),
pàg. 132, 133, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 149 i 150.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4232/04, de

drogodependències a les Illes Balears, DS núm. 12 (7 d’abril),
pàg. 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146
i 148.

Del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació al
desenvolupament, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 177, 179, 181,
182, 183, 185, 187, 190 i 191; DS núm. 15 (26 de maig), pàg.
214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 i 224-225.

Preguntes
RGE núm. 3771/05, relativa a patronat de la Fundació contra

la violència de gènere, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 237 i 238.
RGE núm. 3772/05, relativa a activitats previstes pel

patronat de la Fundació contra la violència de gènere, DS núm.
17 (2 de juny), pàg. 239.

RGE núm. 3773/05, relativa a activitats realitzades pel
patronat de la Fundació contra la violència de gènere, DS núm.
17 (2 de juny), pàg. 240 i 241.

RGE núm. 3774/05, relativa a polseres a maltractadors, DS
núm. 17 (2 de juny), pàg. 241 i 242.

RGE núm. 3775/05, relativa a cost de les polseres a
maltractadors, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 241 i 242.

RGE núm. 3776/05, relativa a efectivitat de les polseres a
maltractadors, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 243 i 244.

RGE núm. 4658/05, relativa a prevenir la delinqüència, DS
núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273 i 274-275.

RGE núm. 4660/05, relativa a programes per prevenir la
delinqüència juvenil, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273 i
274-275.

RGE núm. 5471/05, relativa a adaptació de vehicles, DS
núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273 i 274-275.

RGE núm. 4659/05, relativa a fugues dels centres de
menors, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 276 i 277.

RGE núm. 5470/05, relativa a casal de dones, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 277 i 278.

Proposicions no de llei
RGE núm. 281/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la reconstrucció d’infraestructures escolars al sud-est asiàtic,
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 94 i 196-97.

RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació del Defensor del menor, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 102 i 104.

RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades pels
tràmits d’adopció o acollida de menors, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 105 i 106-107.

RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’ús no sexista del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11 (17
de març), pàg. 118-119 i 120.
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RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la casella social de l’IRPF, DS núm. 13
(14 d’abril), pàg. 159.

RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deducció a l’IRPF per adopció internacional de fills,
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 160-161 i 162.

RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de formació de professionals i detecció precoç
de la sordesa i ceguesa, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 230-231
i 233-234.

RGE núm. 4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista,  relativa a pla de suport a la família, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 280-281.

RGE núm. 5366/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d’actuació de la Fundació contra la violència de
gènere, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 286 i 289.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a la casella social de l’IRPF, DS núm. 13
(14 d’abril), pàg. 158-159.

RGE núm. 2115/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deducció a l’IRPF per adopció internacional de fills,
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 161-162.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 281/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a la reconstrucció d’infraestructures escolars al sud-est asiàtic,
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 96 i 97.

RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de formació de professionals i detecció precoç
de la sordesa i ceguesa, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 231-232.

RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per als programes d’oci
juvenil, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 234-235 i 237-238.

ROSSELLÓ I DEL ROSAL, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 4232/04, de

drogodependències a les Illes Balears, DS núm. 12 (7 d’abril),
pàg. 142 i 148.

Del Projecte de llei RGE núm. 7179/04, de cooperació al
desenvolupament, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 178, 182, 186,
188, 189 i 190; DS núm. 15 (26 de maig), pàg. 214, 215, 216,
217-218, 220, 221 i 222-223.

Preguntes
RGE núm. 1055/05, relativa a Pla director d’economia

social, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 126 i 127-128.
RGE núm. 1056/05, relativa a continguts del Pla director

d’economia social, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 126 i 127-128.

RGE núm. 1057/05, relativa a desenvolupament de la Llei
de cooperatives, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 128 i 129.

RGE núm. 1058/05, relativa a empreses d’inserció social,
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 130 i 131.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la creació del Defensor del menor, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 102-103.

RGE núm. 8216/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes del 50% de les despeses ocasionades pels
tràmits d’adopció o acollida de menors, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 105-106.

RGE núm. 776/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’ús no sexista del Govern de les Illes Balears, DS núm. 11 (17
de març), pàg. 119.

RGE núm. 2378/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control dels hàbits nutricionals i del consum en
nutrició de la població de les Illes Balears, prevenció de
l’obesitat i foment de la pràctica de l’exercici físic, DS núm. 15
(19 de maig), pàg. 208.

RGE núm. 4069/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre de formació de professionals i detecció precoç
de la sordesa i ceguesa, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 231.

RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a subvencions per als programes d’oci
juvenil, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 235.

RGE núm. 4236/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista,  relativa a pla de suport a la família, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 280.

RGE núm. 5366/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d’actuació de la Fundació contra la violència de
gènere, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 286-287.

RGE núm. 5467/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla sociosanitari, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg.
291.

RGE núm. 5468/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa sociosanitària per a persones en situacions de
pobresa extrema, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 295.

Compareixences
RGE núm. 4365/05, del conseller de Treball i Formació,

relativa a les actuacions de la conselleria en matèria de salut
laboral i sinistralitat, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 254-256 i
260-261.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4107/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a subvencions per als programes d’oci
juvenil, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 236-237.

SALOM I SOLER, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

Preguntes
RGE núm. 5724/05, relativa a centres d’ocupació per a

discapacitats, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 270 i 271.
RGE núm. 5725/05, relativa a projectes empresarials de

treballadors en situació d’atur, DS núm. 19 (22 de setembre),
pàg. 271 i 272.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 5467/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla sociosanitari, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg.
290-291 i 293.

RGE núm. 5468/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa sociosanitària per a persones en situacions de
pobresa extrema, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 294 i 296-
297.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 4365/05, del conseller de Treball i Formació,

relativa a les actuacions de la conselleria en matèria de salut
laboral i sinistralitat, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 258 i 262.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8215/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la creació del Defensor del menor, DS núm. 10 (17 de
febrer), pàg. 103-104.

RGE núm. 2069/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la casella social de l’IRPF, DS núm. 13
(14 d’abril), pàg. 159.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 5366/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pla d’actuació de la Fundació contra la violència de
gènere, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 287.

RGE núm. 5467/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla sociosanitari, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg.
291-292.

RGE núm. 5468/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a xarxa sociosanitària per a persones en situacions de
pobresa extrema, DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 295-296.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS, MARIA
ROSA PUIG I OLIVER

Preguntes
RGE núm. 3294/05, relativa a Pla de prestacions socials

bàsiques, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 167-168 i 169.
RGE núm. 3771/05, relativa a patronat de la Fundació contra

la violència de gènere, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 237 i 238.
RGE núm. 3772/05, relativa a activitats previstes pel

patronat de la Fundació contra la violència de gènere, DS núm.
17 (2 de juny), pàg. 239 i 240.

RGE núm. 3773/05, relativa a activitats realitzades pel
patronat de la Fundació contra la violència de gènere, DS núm.
17 (2 de juny), pàg. 240 i 241.

RGE núm. 3774/05, relativa a polseres a maltractadors, DS
núm. 17 (2 de juny), pàg. 242 i 243.

RGE núm. 3775/05, relativa a cost de les polseres a
maltractadors, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 242 i 243.

RGE núm. 3776/05, relativa a efectivitat de les polseres a
maltractadors, DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 243 i 244.

RGE núm. 4658/05, relativa a prevenir la delinqüència, DS
núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-274 i 275-276.

RGE núm. 4660/05, relativa a programes per prevenir la
delinqüència juvenil, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-
274 i 275-276.

RGE núm. 5471/05, relativa a adaptació de vehicles, DS
núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-274 i 275-276.

RGE núm. 4659/05, relativa a fugues dels centres de
menors, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 276 i 277.

RGE núm. 5470/05, relativa a casal de dones, DS núm. 19
(22 de setembre), pàg. 278.

Qüestions d’ordre
En relació amb la Pregunta RGE núm. 3776/05, relativa a

efectivitat de les polseres a maltractadors, DS núm. 17 (2 de
juny), pàg. 244.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA
CASTILLO I FERRER

Preguntes
RGE núm. 1869/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,

del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004, pel
qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i
assistència als passatgers aeris (I), DS núm. 11 (17 de març),
pàg. 112 i 113.

RGE núm. 1870/05, relativa al Reglament (CE) 261/2004,
del Parlament europeu i del Consell d’11 de febrer del 2004, pel
qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i
assistència als passatgers aeris (II), DS núm. 11 (17 de març),
pàg. 112 i 113.

RGE núm. 1871/05, relativa a avanç del descompte del 5%
en el transport aeri, DS núm. 11 (17 de març), pàg. 114 i 115.

RGE núm. 1872/05, relativa a recàrrec per l’emissió dels
bitllets d’avió, DS núm. 11 (17 de març), pàg. 117 i 118.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ,
CRISTÒFOL HUGUET I SINTES

Preguntes
RGE núm. 1055/05, relativa a Pla director d’economia

social, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 127 i 128.
RGE núm. 1056/05, relativa a continguts del Pla director

d’economia social, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 127 i 128.
RGE núm. 1057/05, relativa a desenvolupament de la Llei

de cooperatives, DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 128 i 129.
RGE núm. 1058/05, relativa a empreses d’inserció social,

DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 130 i 131.
RGE núm. 3295/05, relativa a promoció del compliment de

la legislació en matèria de prevenció de salut laboral, DS núm.
14 (12 de maig), pàg. 169 i 170.

RGE núm. 3296/05, relativa a corporacions locals
beneficiades per les mesures de formació o prevenció de riscs
laborals, DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 170-171 i 172-173.

RGE núm. 329/05, relativa a empreses beneficiades per les
mesures de formació o prevenció de riscs laborals, DS núm. 14
(12 de maig), pàg. 173.

RGE núm. 3298/05, relativa a prevenció de riscs laborals,
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 174 i 175.
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RGE núm. 3299/05, relativa a nivell de compliment de la
legislació de prevenció i riscs de salut laboral, DS núm. 14 (12
de maig), pàg. 175-176 i 177.

RGE núm. 3300/05, relativa a projectes EQUAL, DS núm.
15 (19 de maig), pàg. 194.

RGE núm. 3301/05, relativa a projectes EQUAL II, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 195.

RGE núm. 3302/05, relativa a projectes EQUAL III, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 195-196.

RGE núm. 3303/05, relativa a projectes EQUAL IV, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 196-198 i 200-201.

RGE núm. 3304/05, relativa a projectes EQUAL V, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 201-202 i 203.

RGE núm. 3305/05, relativa a projectes EQUAL VI, DS
núm. 15 (19 de maig), pàg. 204 i 205.

RGE núm. 3987/05, relativa a menjador del ColAlegi Públic
Elionor Bosch, DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 264 i 265.

RGE núm. 5724/05, relativa a centres d’ocupació per a
discapacitats, DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 270-271.

RGE núm. 5725/05, relativa a projectes empresarials de
treballadors en situació d’atur, DS núm. 19 (22 de setembre),
pàg. 271-272.

Compareixences
RGE núm. 4365/05, relativa a les actuacions de la

conselleria en matèria de salut laboral i sinistralitat, DS núm. 18
(8 de juny), pàg. 250-254, 258-260 i 263-264.

TEMÀTIC

- A -

Acollida de menors
DS núm. 10 (17 de febrer), pàg. 105-107.

Adaptació de vehicles
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

Adopció
DS núm. 10 (17 de febrer), pàg. 105-107.
internacional de fills
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 160-162.

- B -

Bitllets d’avió
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 116-118.

- C -

Casal de dones
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 277-278.

Centres 
de menors
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 276-277.
d’ocupació
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 270-271.

ColAlegi Públic Elionor Bosch
DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 264-265.

Consell d’11 de febrer del 2004
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 111-113.

Cooperació per al desenvolupament
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 177-191. 
DS núm. 15 (26 de maig), pàg. 214-226.

- D -

Defensor del menor
DS núm. 10 (17 de febrer), pàg. 102-105.

Delinqüència
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.
juvenil
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

Descompte del 5%
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 114-116.

Detecció precoç de la sordesa i ceguesa
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 230-234.

Discapacitats
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 270-271.

Dones (vegeu Casal de dones)

Drogodependències
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 131-153.

- E -

Elionor Bosch (vegeu ColAlegi públic Elionor Bosch)

Empreses d’inserció social
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 129-131.

EQUAL (vegeu Projectes EQUAL)

Exercici físic
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 205-211.

- F -

Fugues
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 276-277.

Fundació contra la violència de gènere
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DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 237-241.
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 286-290.

- I -

Infraestructures escolars
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 94-97.

IRPF
DS núm. 13 (14 d’abril), pàg. 158-162.

- L -

Llei de cooperatives
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 128-129.

- M -

Menors (vegeu Acollida de menors)

- N -

Nutrició
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 205-211.

- P -

Passatgers aeris
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 111-113.

Pla 
director d’economia social
DS núm. 12 (7 d’abril), pàg. 126-128.
de prestacions socials bàsiques
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 166-169.
sociosanitari
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 290-294.
de suport a la família
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 278-283.

Pobresa extrema
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 294-297.

Polseres a maltractadors
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 241-245.

Prevenció 
de l’obesitat
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 205-211.
de riscs laborals
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 170-175.
de salut laboral
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 169-170.

Programes d’oci juvenil
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 234-237.

Projectes 
empresarials
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 271-272.
EQUAL
DS núm. 15 (19 de maig), pàg. 194-205.

- R -

Reglament (CE) 261/2004
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 111-113.

- S -

Salut laboral
DS núm. 14 (12 de maig), pàg. 175-177.
DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 250-264.

Sinistralitat
DS núm. 18 (8 de juny), pàg. 250-264.

Subvencions
DS núm. 17 (2 de juny), pàg. 234-237.

Sud-est asiàtic
DS núm. 9 (10 de febrer), pàg. 94-97.

- T -

Transport aeri
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 114-116.

Treballadors en atur
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 271-272.

- U -

Ús no sexista
DS núm. 11 (17 de març), pàg. 118-120.

- V -

Vehicles (vegeu també Adaptació de vehicles)
DS núm. 19 (22 de setembre), pàg. 273-276.

Violència de gènere (vegeu Fundació contra la violència
de gènere)

- X -

Xarxa sociosanitària
DS núm. 20 (29 de setembre), pàg. 294-297.
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