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INICIATIVES

PLANS

Pla director de la cooperació de les Illes Balears.
DS núm. 17 (5 de juny), pàg. 230-241.

PREGUNTES

RGE núm. 101/08 a 103/08, relatives a pressuposts generals,
secció 19, programa 315A.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 143-146.

RGE núm. 227/08, relativa a conveni Càtedra d'estudis de
violència de gènere.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 130-131.

RGE núm. 228/08, relativa a anuncis sexistes publicats els
dies 8 i 9 de gener del 2008.
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131-132.

RGE núm. 826/08 i 827/08, relatives a situació
administrativa de la subvenció de l'abonament d'infància
2008 ( I i II).
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133-134.

RGE núm. 2306/08, relativa a llista d'espera de persones
majors per a un servei de residència.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 162-163.

RGE núm. 2307/08, relativa a solAlicituds de valoració de
dependència.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 163-166.

RGE núm. 2308/08, relativa a cobrament de prestacions de
dependència.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 166-167.

RGE núm. 2309/08, relativa a finançament de la xarxa de
centres de dia.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 167-170.

RGE núm. 2310/08, relativa a finançament de la xarxa de
residències.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 170-171.

RGE núm. 2311/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més
propers.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 171-172.

RGE núm. 2312/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més
propers. 
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 172-175.

RGE núm. 2313/08, relativa a convenis amb l'Estat
relacionats amb la dependència.
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 175-176.

RGE núm. 3573/08, relativa a posada en marxa de
residències per a persones majors.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 198-199.

RGE núm. 3574/08, relativa a nombre d'usuaris a les noves
residències de persones majors.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 199-200.

RGE núm. 3575/08, relativa a dotació de personal de les
residències per a persones majors.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 200-202.

RGE núm. 3576/08, relativa a valoració de la posada en
marxa de les noves residències per a persones majors.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 202-204.

RGE núm. 3577/08, relativa a nous recursos per a persones
majors a les Illes Balears.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 205-207.

RGE núm. 3578/08, relativa a nivell de cobertura de la
demanda de persones dependents.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 207-208.

RGE núm. 3726/08, relativa a motius pels quals la
convocatòria per a l'any 2008 per a programes adreçats a
donar suport a activitats en matèria de dona encara no ha
estat publicada.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 208-210.

RGE núm. 3727/08, relativa a informes d'impacte de
gènere.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 210-211.

RGE núm. 3728/08, relativa a servei d'Infosex durant l'any
2007.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 211-212.

RGE núm. 3731/08, relativa a aplicació del protocol
d'agressions sexuals.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 212-213.

RGE núm. 3899/08, relativa a mitjans del Govern central
per impedir la immigració ilAlegal.
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 218-220.

RGE núm. 3900/08, relativa a polítiques d'integració.
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 220-221.

RGE núm. 3904/08, relativa a campanyes de sensibilització
cap al racisme.
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 221-223.

RGE núm. 7695/08, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració en relació amb la
vaga del SAD a Palma.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 280-281.

RGE núm. 7696/08, relativa a opinió referent a la vaga del
SAD a Palma.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 281-283.
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RGE núm. 7697/08, relativa a compromisos econòmics
pendents en l'àmbit de la discapacitat.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 283-285.

RGE núm. 7698/08, relativa a incorporacions econòmiques
al pressupost del 2008.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 285-287.

RGE núm. 7699/08, relativa a suficiència pressupostària de
l'exercici 2008.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 287-289.

RGE núm. 7700/08, relativa a nivell d'execució previst de
l'exercici pressupostari del 2008 de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 289.

RGE núm. 7706/08, relativa a projectes productius per
millorar oportunitats i arrelament per a persones i grups
desfavorits. 
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 326-327.

RGE núm. 7707/08, relativa a cursos de capacitació laboral.
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 327-329.

RGE núm. 7996/08, relativa a actuacions en relació amb el
Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia
de género. 
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 329-331.

RGE núm. 7997/08, relativa a material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere. 
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 331-332.

RGE núm. 7980/08, relativa a assistència psicològica a
víctimes de la violència de gènere. 
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 332-334.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 104/08, relativa al Pla integral d'ocupació de les
Illes Balears.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 96-100.

RGE núm 123/08, relativa a aprovació del Pla jove.
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 106-110.

RGE núm. 437/08, relativa a distribució dels fons de suport
a l'acollida i la integració dels immigrants i la dotació de
mitjans per controlar les nostres costes.
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 110-115.

RGE núm. 440/08, relativa a la llista d'espera o de valoració
de la dependència.
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 150-155.

RGE núm. 442/08, relativa a aplicació del conveni colAlectiu
del tercer sector.
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 118-122.

RGE núm. 443/08, relativa a suport a la millora
d'infraestructures i de finançament de residències de
majors municipals i d'entitats sense ànim de lucre.
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 122-126.

RGE núm. 444/08, relativa a instalAlació de consolats a les
Illes Balears dels països emissors de la nostra població
immigrada.
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 155-158.

RGE núm. 2319/08, relativa a reconeixement als nostres
padrins.
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 223-225.

RGE núm. 4393/08, relativa a obstacles a l'avanç dels drets
dels nins i nines.
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 257-262.

RGE núm. 4394/08, relativa a la distribució d'excedents
alimentaris de la Unió Europea a Menorca.
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 255-257.

RGE núm. 5570/08, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals.
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 274-279.

RGE núm. 6803/08, relativa a 0,7 a AOD.
DS núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 314-317.

RGE núm. 7984/08, relativa a Pla d'igualtat a
l'administració autonòmica de les Illes Balears. 
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 326-327.

RGE núm. 8233/08, relativa a dret a una mort digna.
DS núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 334-337.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació.
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 70-80.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació.
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 70-80.

RGE núm. 130/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral.
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86-96.

RGE núm. 213/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre la política del Govern de les Illes Balears
pel que fa al diàleg social.
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 138-143.

RGE núm. 3587/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB).
DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 182-193.
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RGE núm. 3588/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre l'Observatori de Treball de les Illes
Balears.
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 246-255.

RGE núm. 7794/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el viatge a Perú
realitzat de dia 1 a dia 8 d'agost del 20078, per visitar les
zones i les poblacions on es dugueren a terme projectes
d'emergència finançats pel Govern de les Illes Balears a
causa del terratrèmol que va assolar aquest país un any
abans.
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 266-270.

RGE núm. 8021/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació sobre l'evolució dels accidents laborals a les Illes
Balears, conjuntament, i a cada illa.
DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 342-352.

RGE núm. 9304/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre les polítiques d'actuació de la conselleria.
DS núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 294-308.

D'ALTRES

Escrit RGE núm. 6577/08, presentat pel FESBAL
(Federació Espanyola de Bancs d'Aliments).
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 266.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2319/08, del Grup Parlamentari Unió

Mallorquina, relativa a reconeixement als nostres padrins, DS
núm. 16 (29 de maig), pàg. 223-224 i 225.

COLL I CANYELLES, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari Socialista)

Plans 
Pla director de la cooperació de les Illes Balears, DS núm.

17 (5 de juny), pàg. 234-235.

Proposicions no de llei
RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla integral d'ocupació de les Illes Balears, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 98-99 i 100.

RGE núm 123/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aprovació del Pla jove, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 108-
109.

RGE núm. 442/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del conveni colAlectiu del tercer sector, DS núm. 9
(28 de febrer), pàg. 120.

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines, DS núm. 18 (12
de juny), pàg. 261-262.

RGE núm. 6803/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a 0,7 a AOD, DS núm. 22 (30
d'octubre), pàg. 315-316.

Compareixences
RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 75.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de
febrer), pàg. 75.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 8233/08, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa al dret a una mort digna, DS
núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 320-322.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4394/08, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a situació de la distribució d'excedents alimentaris de la
Unió Europea a Menorca, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 256-
257.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 101/08 a 103/08, relatives a pressuposts

generals, secció 19, programa 315A, DS núm. 11 (3 d'abril),
pàg. 143 i 145.

Proposicions no de llei
RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla integral d'ocupació de les Illes Balears, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 96-97, 99 i 100.

RGE núm. 5570/08, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 278-279.

Compareixences
RGE núm. 130/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, DS
núm. 7 (14 de febrer), pàg. 90-92 i 94-95.

RGE núm. 213/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre la política del Govern de les Illes Balears pel
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que fa al diàleg social, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 139-140 i
142.

RGE núm. 3587/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 186-187 i 191-192.

RGE núm. 3588/08, sobre l'Observatori de Treball de les
Illes Balears, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 249-251 i 253-254.

RGE núm. 8021/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació sobre l'evolució dels accidents laborals a les Illes
Balears, conjuntament, i a cada illa, DS núm. 24 (4 de
desembre), pàg. 345-347 i 351.

RGE núm. 9304/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre les polítiques d'actuació de la conselleria, DS
núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 301-304 i 307.

LLADÓ I POL, FRANCESCA (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
RGE núm. 213/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre la política del Govern de les Illes Balears pel
que fa al diàleg social, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 140-141.

RGE núm. 3587/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 188.

RGE núm. 3588/08, sobre l'Observatori de Treball de les
Illes Balears, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 252.

LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Plans 
Pla director de la cooperació de les Illes Balears, DS núm.

17 (5 de juny), pàg. 233-234, 238 i 239-240.

Proposicions no de llei
RGE núm 437/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a distribució dels fons de suport a l'acollida i la integració dels
immigrants i la dotació de mitjans per controlar les nostres
coses, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 112-113.

RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la llista d'espera o de valoració de la dependència, DS núm.
12 (10 d'abril), pàg. 152-153.

RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instalAlació de consolats a les Illes Balears dels països
emissors de la nostra població immigrada, DS núm. 12 (10
d'abril), pàg. 156.

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines, DS núm. 18 (12
de juny), pàg. 260.

RGE núm. 5570/08, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 274-275 i 279.

RGE núm. 6803/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a 0,7 a AOD, DS núm. 22 (30
d'octubre), pàg. 314 i 317.

RGE núm. 8233/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al dret a una mort digna, DS
núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 317-318 i 322-323.

Compareixences
RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74-75 i 78-79.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de
febrer), pàg. 74-75 i 78-79.

LLINÀS I WARTHMAN, Isabel Carmen (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes 
RGE núm. 227/08, relativa a conveni Càtedra d'estudis de

violència de gènere, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 130 i 131.
RGE núm. 228/08, relativa a anuncis sexistes publicats els

dies 8 i 9 de gener del 2008, DS núm. 10 (13 de març), pàg.
131 i 132.

RGE núm. 826/08 i 827/08, relatives a situació
administrativa de la subvenció de l'abonament d'infància 2008
( I i II), DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 3726/08, relativa a motius pels quals la
convocatòria per a l'any 2008 per a programes adreçats a donar
suport a activitats en matèria de dona encara no ha estat
publicada, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 209.

RGE núm. 3727/08, relativa a informes d'impacte de gènere,
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 210.

RGE núm. 3728/08, relativa a servei d'Infosex durant l'any
2007, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 211.

RGE núm. 3731/08, relativa a aplicació del protocol
d'agressions sexuals, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 212 i 213.

RGE núm. 7996/08, relativa a actuacions en relació amb el
Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia
de género, DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 329 i 330.

RGE núm. 7997/08, relativa a material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere, DS núm. 23 (13 de
novembre), pàg. 331 i 332.

RGE núm. 7980/08, relativa a assistència psicològica a
víctimes de la violència de gènere, DS núm. 23 (13 de
novembre), pàg. 332 i 333.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla d'igualtat a l'administració autonòmica de les Illes Balears,
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 334 i 336-337.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Proposicions no de llei
RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla integral d'ocupació de les Illes Balears, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 98.

RGE núm 123/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aprovació del Pla jove, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 107-
108.

RGE núm 437/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució dels fons de suport a l'acollida i la integració dels
immigrants i la dotació de mitjans per controlar les nostres
coses, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 112.
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RGE núm. 442/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del conveni colAlectiu del tercer sector, DS núm. 9
(28 de febrer), pàg. 120.

RGE núm. 443/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la millora d'infraestructures i de finançament de
residències de majors municipals i d'entitats sense ànim de
lucre, DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 124.

RGE núm. 2319/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a reconeixement als nostres padrins, DS
núm. 16 (29 de maig), pàg. 223 i 225.

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines, DS núm. 18 (12
de juny), pàg. 259-260.

RGE núm. 4394/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la distribució d'excedents alimentaris de la
Unió Europea a Menorca, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 256.

RGE núm. 5570/08, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 277.

Compareixences
RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 74.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de
febrer), pàg. 74.

RGE núm. 130/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, DS
núm. 7 (14 de febrer), pàg. 93.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5570/08, del Grup parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 277.

Compareixences
RGE núm. 130/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, DS
núm. 7 (14 de febrer), pàg. 93-95 i 95.

RGE núm. 8021/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació sobre l'evolució dels accidents laborals a les Illes
Balears, conjuntament, i a cada illa, DS núm. 24 (4 de
desembre), pàg. 348-349.

RGE núm. 9304/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre les polítiques d'actuació de la conselleria, DS
núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 300-301 i 306-307.

PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Plans 
Pla director de la cooperació de les Illes Balears, DS núm.

17 (5 de juny), pàg. 235-236, 238, 239 i 240-241.

Preguntes
RGE núm. 3899/08, relativa a mitjans del Govern central per

impedir la immigració ilAlegal, DS núm. 16 (29 de maig), pàg.
218 i 219.

RGE núm. 3900/08, relativa a polítiques d'integració, DS
núm. 16 (29 de maig), pàg. 220 i 221.

RGE núm. 3904/08, relativa a campanyes de sensibilització
cap al racisme, DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 221 i 222.

RGE núm. 7706/08, relativa a projectes productius per
millorar oportunitats i arrelament per a persones i grups
desfavorits, DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 326 i 327.

RGE núm. 7707/08, relativa a cursos de capacitació laboral,
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 327 i 328.

Proposicions no de llei
RGE núm 437/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a distribució dels fons de suport a l'acollida i la integració dels
immigrants i la dotació de mitjans per controlar les nostres
coses, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 110-111 i 114-115.

RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instalAlació de consolats a les Illes Balears dels països
emissors de la nostra població immigrada, DS núm. 12 (10
d'abril), pàg. 155 i 157.

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines, DS núm. 18 (12
de juny), pàg. 258 i 262.

RGE núm. 6803/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a 0,7 a AOD, DS núm. 22 (30
d'octubre), pàg. 316-317.

Compareixences
RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 75-76 i 79.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de
febrer), pàg. 75-76 i 79.

RGE núm. 7794/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el viatge a Perú realitzat
de dia 1 a dia 8 d'agost del 20078, per visitar les zones i les
poblacions on es dugueren a terme projectes d'emergència
finançats pel Govern de les Illes Balears a causa del terratrèmol
que va assolar aquest país un any abans, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 269-270.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la llista d'espera o de valoració de la dependència, DS núm.
12 (10 d'abril), pàg. 153.

RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'igualtat a l'administració autonòmica de les Illes Balears,
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 335-336.
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RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a instalAlació de consolats a les Illes Balears dels països
emissors de la nostra població immigrada, DS núm. 12 (10
d'abril), pàg. 156-157.

RGE núm. 4394/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la distribució d'excedents alimentaris de la
Unió Europea a Menorca, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 255-
256 i 257.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 2306/08, relativa a llista d'espera de persones

majors per a un servei de residència, DS núm. 13 (24 d'abril),
pàg. 162 i 163.

RGE núm. 2307/08, relativa a solAlicituds de valoració de
dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 164 i 165.

RGE núm. 2308/08, relativa a cobrament de prestacions de
dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 166.

RGE núm. 2309/08, relativa a finançament de la xarxa de
centres de dia, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 167-168 i 169.

RGE núm. 2310/08, relativa a finançament de la xarxa de
residències, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 170 i 171.

RGE núm. 2311/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers,
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 171 i 172.

RGE núm. 2312/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers,
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 173 i 174.

RGE núm. 2313/08, relativa a convenis amb l'Estat
relacionats amb la dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg.
175 i 176.

RGE núm. 3573/08, relativa a posada en marxa de
residències per a persones majors, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 198.

RGE núm. 3574/08, relativa a nombre d'usuaris a les noves
residències de persones majors, DS núm. 15 (22 de maig), pàg.
199 i 200.

RGE núm. 3575/08, relativa a dotació de personal de les
residències per a persones majors, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 200 i 201-202.

RGE núm. 3576/08, relativa a valoració de la posada en
marxa de les noves residències per a persones majors, DS núm.
15 (22 de maig), pàg. 203 i 204.

RGE núm. 3577/08, relativa a nous recursos per a persones
majors a les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 205 i
206.

RGE núm. 3578/08, relativa a nivell de cobertura de la
demanda de persones dependents, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 207 i 208.

RGE núm. 7695/08, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració en relació amb la vaga
del SAD a Palma, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 280 i 281.

RGE núm. 7696/08, relativa a opinió referent a la vaga del
SAD a Palma, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 281-282 i 283.

RGE núm. 7697/08, relativa a compromisos econòmics
pendents en l'àmbit de la discapacitat, DS núm. 20 (9 d'octubre),
pàg. 283 i 284.

RGE núm. 7698/08, relativa a incorporacions econòmiques
al pressupost del 2008, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 285 i
286.

RGE núm. 7699/08, relativa a suficiència pressupostària de
l'exercici 2008, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 287 i 288.

RGE núm. 7700/08, relativa a nivell d'execució previst de
l'exercici pressupostari del 2008 de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg.
289.

Proposicions no de llei
RGE núm 123/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a aprovació del Pla jove, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 106-
107 i 109-110.

RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la llista d'espera o de valoració de la dependència, DS núm.
12 (10 d'abril), pàg. 150-151 i 154-155.

RGE núm. 442/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del conveni colAlectiu del tercer sector, DS núm. 9
(28 de febrer), pàg. 118-119 i 121-122.

RGE núm. 443/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la millora d'infraestructures i de finançament de
residències de majors municipals i d'entitats sense ànim de
lucre, DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 122-123 i 125-126.

RGE núm. 2319/08, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, relativa a reconeixement als nostres padrins, DS
núm. 16 (29 de maig), pàg. 224 i 225.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Plans 
Pla director de la cooperació de les Illes Balears, DS núm.

17 (5 de juny), pàg. 232-233.

Proposicions no de llei
RGE núm. 104/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

al Pla integral d'ocupació de les Illes Balears, DS núm. 7 (14 de
febrer), pàg. 97-98 i 99.

RGE núm 123/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aprovació del Pla jove, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 107.

RGE núm 437/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució dels fons de suport a l'acollida i la integració dels
immigrants i la dotació de mitjans per controlar les nostres
coses, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 111-112.

RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a la llista d'espera o de valoració de la dependència, DS núm.
12 (10 d'abril), pàg. 151-152.

RGE núm. 442/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació del conveni colAlectiu del tercer sector, DS núm. 9
(28 de febrer), pàg. 119-120.

RGE núm. 443/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la millora d'infraestructures i de finançament de
residències de majors municipals i d'entitats sense ànim de
lucre, DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 123 i 124.

RGE núm. 4393/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obstacles a l'avanç dels drets dels nins i nines, DS núm. 18 (12
de juny), pàg. 258-259.



8 ASSUMPTES SOCIALS / Índex any  2008

 

RGE núm. 4394/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació de la distribució d'excedents alimentaris de la
Unió Europea a Menorca, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 256.

RGE núm. 5570/08, del Grup parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a la jornada de 65 hores
setmanals, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 275-276.

RGE núm. 6803/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a 0,7 a AOD, DS núm. 22 (30
d'octubre), pàg. 314-315.

RGE núm. 7984/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'igualtat a l'administració autonòmica de les Illes Balears,
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 334-335.

RGE núm. 8233/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al dret a una mort digna, DS
núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 319.

Compareixences
RGE núm. 130/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral, DS
núm. 7 (14 de febrer), pàg. 92-93.

RGE núm. 294/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el Pla director de
cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 73 i 78.

RGE núm. 213/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre la política del Govern de les Illes Balears pel
que fa al diàleg social, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 140.

RGE núm. 367/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre la planificació dels
viatges de la Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de
febrer), pàg. 73 i 78.

RGE núm. 3587/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 187-188.

RGE núm. 3588/08, sobre l'Observatori de Treball de les
Illes Balears, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 251-252.

RGE núm. 8021/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació sobre l'evolució dels accidents laborals a les Illes
Balears, conjuntament, i a cada illa, DS núm. 24 (4 de
desembre), pàg. 347-348 i 351.

RGE núm. 9304/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre les polítiques d'actuació de la conselleria, DS
núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 298-300 i 306.

TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm 437/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a distribució dels fons de suport a l'acollida i la integració dels
immigrants i la dotació de mitjans per controlar les nostres
coses, DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 113-114.

RGE núm. 443/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la millora d'infraestructures i de finançament de
residències de majors municipals i d'entitats sense ànim de
lucre, DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 124-125.

RGE núm. 8233/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa al dret a una mort digna, DS
núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 319-320.

Compareixences
RGE núm. 7794/08, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el viatge a Perú realitzat
de dia 1 a dia 8 d'agost del 20078, per visitar les zones i les

poblacions on es dugueren a terme projectes d'emergència
finançats pel Govern de les Illes Balears a causa del terratrèmol
que va assolar aquest país un any abans, DS núm. 19 (2
d'octubre), pàg. 269.

VICENS I MIR, BARTOMEU (Grup Parlamentari Unió
Mallorquina)

Proposicions no de llei
RGE núm. 440/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a la llista d'espera o de valoració de la dependència, DS núm.
12 (10 d'abril), pàg. 152.

RGE núm. 444/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instalAlació de consolats a les Illes Balears dels països
emissors de la nostra població immigrada, DS núm. 12 (10
d'abril), pàg. 155-156.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ, JOSEFINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Plans 
Pla director de la cooperació de les Illes Balears, DS núm.

17 (5 de juny), pàg. 230-232 i 236-237 i 238.

Preguntes 
RGE núm. 227/08, relativa a conveni Càtedra d'estudis de

violència de gènere, DS núm. 10 (13 de març), pàg. 130 i 131.
RGE núm. 228/08, relativa a anuncis sexistes publicats els

dies 8 i 9 de gener del 2008, DS núm. 10 (13 de març), pàg.
132.

RGE núm. 826/08 i 827/08, relatives a situació
administrativa de la subvenció de l'abonament d'infància 2008
( I i II), DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133 i 134.

RGE núm. 2306/08, relativa a llista d'espera de persones
majors per a un servei de residència, DS núm. 13 (24 d'abril),
pàg. 162 i 163.

RGE núm. 2307/08, relativa a solAlicituds de valoració de
dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 164 i 165-166.

RGE núm. 2308/08, relativa a cobrament de prestacions de
dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 166-167.

RGE núm. 2309/08, relativa a finançament de la xarxa de
centres de dia, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 168 i 169.

RGE núm. 2310/08, relativa a finançament de la xarxa de
residències, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 170 i 171.

RGE núm. 2311/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers,
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 171 i 172.

RGE núm. 2312/08, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers,
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 173 i 174-175.

RGE núm. 2313/08, relativa a convenis amb l'Estat
relacionats amb la dependència, DS núm. 13 (24 d'abril), pàg.
176.

RGE núm. 3573/08, relativa a posada en marxa de
residències per a persones majors, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 198 i 199.
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RGE núm. 3574/08, relativa a nombre d'usuaris a les noves
residències de persones majors, DS núm. 15 (22 de maig), pàg.
199 i 200.

RGE núm. 3575/08, relativa a dotació de personal de les
residències per a persones majors, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 201 i 202.

RGE núm. 3576/08, relativa a valoració de la posada en
marxa de les noves residències per a persones majors, DS núm.
15 (22 de maig), pàg. 203 i 204.

RGE núm. 3577/08, relativa a nous recursos per a persones
majors a les Illes Balears, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 205 i
206-207.

RGE núm. 3578/08, relativa a nivell de cobertura de la
demanda de persones dependents, DS núm. 15 (22 de maig),
pàg. 207 i 208.

RGE núm. 3726/08, relativa a motius pels quals la
convocatòria per a l'any 2008 per a programes adreçats a donar
suport a activitats en matèria de dona encara no ha estat
publicada, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 209 i 210.

RGE núm. 3727/08, relativa a informes d'impacte de gènere,
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 210 i 211.

RGE núm. 3728/08, relativa a servei d'Infosex durant l'any
2007, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 211 i 212.

RGE núm. 3731/08, relativa a aplicació del protocol
d'agressions sexuals, DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 212 i 213.

RGE núm. 3899/08, relativa a mitjans del Govern central per
impedir la immigració ilAlegal, DS núm. 16 (29 de maig), pàg.
218 i 219-220.

RGE núm. 3900/08, relativa a polítiques d'integració, DS
núm. 16 (29 de maig), pàg. 220 i 221.

RGE núm. 3904/08, relativa a campanyes de sensibilització
cap al racisme, DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 222 i 223.

RGE núm. 7695/08, relativa a actuacions de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració en relació amb la vaga
del SAD a Palma, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 280 i 281.

RGE núm. 7696/08, relativa a opinió referent a la vaga del
SAD a Palma, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 282 i 283.

RGE núm. 7697/08, relativa a compromisos econòmics
pendents en l'àmbit de la discapacitat, DS núm. 20 (9 d'octubre),
pàg. 283-284 i 285.

RGE núm. 7698/08, relativa a incorporacions econòmiques
al pressupost del 2008, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 286 i
287.

RGE núm. 7699/08, relativa a suficiència pressupostària de
l'exercici 2008, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 287-288 i 289.

RGE núm. 7700/08, relativa a nivell d'execució previst de
l'exercici pressupostari del 2008 de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg.
289.

RGE núm. 7706/08, relativa a projectes productius per
millorar oportunitats i arrelament per a persones i grups
desfavorits, DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 326 i 327.

RGE núm. 7707/08, relativa a cursos de capacitació laboral,
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 328 i 329.

RGE núm. 7996/08, relativa a actuacions en relació amb el
Plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia
de género, DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 329-330 i 331.

RGE núm. 7997/08, relativa a material didàctic per a la
prevenció de la violència de gènere, DS núm. 23 (13 de
novembre), pàg. 331 i 332.

RGE núm. 7980/08, relativa a assistència psicològica a
víctimes de la violència de gènere, DS núm. 23 (13 de
novembre), pàg. 333.

Compareixences
RGE núm. 294/08, sobre el Pla director de cooperació, DS

núm. 6 (7 de febrer), pàg. 70-73, 76-78 i 79-80.
RGE núm. 367/08, sobre la planificació dels viatges de la

Direcció General de Cooperació, DS núm. 6 (7 de febrer), pàg.
70-73, 76-78 i 79-80.

RGE núm. 7794/08, sobre el viatge a Perú realitzat de dia 1
a dia 8 d'agost del 20078, per visitar les zones i les poblacions
on es dugueren a terme projectes d'emergència finançats pel
Govern de les Illes Balears a causa del terratrèmol que va
assolar aquest país un any abans, DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg.
266-269 i 270.

CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ,
MARGARITA NÁJERA I ARANZÁBAL

Preguntes
RGE núm. 101/08 a 103/08, relatives a pressuposts

generals, secció 19, programa 315A, DS núm. 11 (3 d'abril),
pàg. 143-144 i 145-146.

Compareixences
RGE núm. 130/08, sobre el Pla de xoc contra la sinistralitat

laboral, DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86-90, 94 i 95-96.
RGE núm. 213/08, sobre la política del Govern de les Illes

Balears pel que fa al diàleg social, DS núm. 11 (3 d'abril), pàg.
138, 141-142 i 143.

RGE núm. 3587/08, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 182-185, 188-
189, 190-191 i 192-193.

RGE núm. 3588/08, sobre l'Observatori de Treball de les
Illes Balears, DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 246-249, 252-253
i 254-255.

CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ (Joana
Maria Barceló i Martí)

Compareixences
RGE núm. 8021/08,  sobre l'evolució dels accidents laborals

a les Illes Balears, conjuntament, i a cada illa, DS núm. 24 (4 de
desembre), pàg. 342-345, 349-350 i 351-352.

RGE núm. 9304/08, sobre les polítiques d'actuació de la
conselleria, DS núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 294-298, 304-306
i 307-308.

ALTS CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DEL SERVEI D'OCUPACIÓ
DE LES ILLES BALEARS, ELOÍSA ALONSO DE CASO
I LOZANO

Compareixences
RGE núm. 3587/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre el Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 189-190.
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TEMÀTIC

- A -

Abonament infància 2008
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 133.

Accidents laborals
DS núm. 24 (4 de desembre), pàg. 342.

Administració autonòmica (vegeu Igualtat a l'---)

Anuncis sexistes
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 131.

AOD (vegeu 0,7 a ---)

Assistència psicològica a les víctimes de violència de gènere
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 332.

- C -

Campanyes de sensibilització cap al racisme
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 221.

Capacitació laboral (vegeu Cursos de ---)

Centres de dia
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 167-170.

Conselleria de Treball i Formació 
DS núm. 21 (16 d'octubre), pàg. 294.

Consolats
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 150.

Conveni 
amb la càtedra d'estudis per a la violència de gènere
DS núm. 10 (13 de març), pàg. 130.
colAlectiu del tercer sector 
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 118.

Convenis relacionats amb la dependència
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 175.

Cursos de capacitació laboral
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 327.

- D -

Dependència (vegeu també Convenis relacionats amb la ---,
Prestacions de --- i SolAlicituds de valoració de la ---)

DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 150.

Diàleg social
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 138.

Direcció General de Cooperació (vegeu Viatges de la ---)

Discapacitat
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 283.

Distribució d'excedents alimentaris
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 255.

Dona
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 208.

Dret a una mort digna
DS núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 317.

Drets dels infants
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 257.

- E -

Entitats sense ànim de lucre
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 122.

Excedents alimentaris (vegeu Distribució d'---)

- G -

Grups desfavorits (vegeu Persones i ---)

- I -

Igualtat a l'administració autonòmica
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 334.

Immigració
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 110.
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 155.
ilAlegal
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 218.

Informes d'impacte de gènere
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 210.

Infosex
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 211.

Integració
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 220.

- J -

Jornada de 65 hores setmanals
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 274.

- L -

Llista d'espera 
o de valoració de la dependència
DS núm. 12 (10 d'abril), pàg. 150.
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- M -

Material didàctic per a la prevenció de la violència de
gènere

DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 331.

Mort digna (vegeu Dret a una ---)

- O -

Observatori de Treball de les Illes Balears
DS núm. 18 (12 de juny), pàg. 246.

Ocupació (vegeu Pla integral d'--- de les Illes Balears)

- P -

Padrins (vegeu Reconeixement als nostres ---)

Persones 
dependents
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 171-172.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 207.
i grups desfavorits
DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 326.
majors
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 162.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 205.

Perú (vegeu Viatge a ---)

Pla 
director de cooperació 
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 70-80.
DS núm. 17 (5 de juny), pàg. 230.
integral d'ocupació de les Illes Balears
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 96.
Jove 
DS núm. 8 (21 de febrer), pàg. 106.
de xoc contra la sinistralitat laboral
DS núm. 7 (14 de febrer), pàg. 86.

Plan nacional de sensibilización y prevención de la
violencia de género

DS núm. 23 (13 de novembre), pàg. 329.

Pressupost del 2008
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 285-289.

Prestacions de dependència
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 166.

Protocol d'agressions sexuals
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 212.

- R -

Reconeixement als nostres padrins
DS núm. 16 (29 de maig), pàg. 223.

Residències de majors
DS núm. 9 (28 de febrer), pàg. 122.
DS núm. 15 (22 de maig), pàg. 198-202.

- S -

SAD (vegeu Vaga de ---)

Secció 19, programa 315A dels pressuposts generals
DS núm. 11 (3 d'abril), pàg. 143.

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
DS núm. 14 (15 de maig), pàg. 182.

SolAlicituds de valoració de la dependència
DS núm. 13 (24 d'abril), pàg. 163.

- V -

Vaga de SAD
DS núm. 20 (9 d'octubre), pàg. 280 i 281.

Viatge a Perú
DS núm. 19 (2 d'octubre), pàg. 266.

Viatges de la Direcció General de Cooperació
DS núm. 6 (7 de febrer), pàg. 70-80.

Violència de gènere (vegeu també Assistència psicològica a
les víctimes de ---, Conveni amb la càtedra d'estudis per a
la --- i Material didàctic per a la prevenció de la ---)

0,7 a AOD
DS núm. 22 (30 d'octubre), pàg. 314.
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