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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials de
les Illes Balears.
DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 510-518.

PREGUNTES

RGE núm. 1187/09, relativa a competència per concertar
places de recursos per a persones majors.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 382-383.

RGE núm. 1188/09, relativa a places concertades a
residències de concessió pública.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 383-384.

RGE núm. 1189/09, relativa a cost per a l'administració
pública de la residència del carrer dels Oms.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 384-385.

RGE núm. 1190/09, relativa a cost actual per a
l'administració pública de la residència del carrer dels
Oms.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 385-386.

RGE núm. 1191/09, relativa a recuperació de la gestió de
residències cedides en concessió pública.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 386-388.

RGE núm. 1192/09, relativa a sistema per a la gestió de
nous recursos públics.
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 388-390.

RGE núm. 1166/09 a 1181/09, relatives a evolució de l'atur.
DS núm. 29 (5 de març), pàg. 407-412.

RGE núm. 1193/09, relativa a nous centres de dia de Palma.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 430-431.

RGE núm. 1194/09, relativa a nova residència a Palma.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 431-432.

RGE núm. 1195/09, relativa a solAlicituds de dependència no
ateses.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 432-433.

RGE núm. 1196/09, relativa a prioritat en la concessió d'un
recurs social.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 434-435.

RGE núm. 1197/09, relativa a finançament de la Llei de
serveis socials.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 435-436.

RGE núm. 1198/09, relativa a assegurança del finançament
de la Llei de serveis socials.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 436-437.

RGE núm. 1232/09, relativa a descomptes aeris i marítims.
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 446-447.

RGE núm. 1233/09, relativa a subsidis en el país d'origen.
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 447-448.

RGE núm. 1234/09, relativa a drets dels immigrants.
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 448-449.

RGE núm. 1235/09 i 1236/09, relatives a cobrament de la
pensió d'atur en el país d'origen.
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 449-451.

RGE núm. 1237/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats.
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 458-459.

RGE núm. 1238/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (II).
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 459-460.

RGE núm. 1239/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (III).
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 460-461.

RGE núm. 1240/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (IV).
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 461-462.

RGE núm. 1241/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (V).
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 463-464.

RGE núm. 1242/09, relativa a sots-mesa d'immigració.
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 464-465.

RGE núm. 1244/09 i 1245/09, relatives a fons per a la
integració dels immigrants (I i II).
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 465-467.

RGE núm. 1243/09, relativa a consolat argentí a Balears.
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 470-472.

RGE núm. 6876/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (I).
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 486-488.

RGE núm. 6877/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (II).
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 488-490.

RGE núm. 6878/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (III).
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 490-492.
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RGE núm. 6879/09, relativa a valoració de les ajudes socials
anticrisi de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració.
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 492-494.

RGE núm. 7699/09, relativa al còmic Passafronteres 2.
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 555-557.

RGE núm. 7700/09, relativa al Seminari Colòmbia:
conflictos y derecho internacional humanitario.
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 557-559.

RGE núm. 8209/09, relativa a persones inscrites en el SOIB
amb prestació de cercar ocupació.
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 534-536.

RGE núm. 8210/09, relativa a persones contractades a les
corporacions locals com a conseqüència dels fons propis de
la CAIB distribuïts mitjançant conveni.
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 536-538.

RGE núm. 8211/09, relativa a certesa de les dades de l'EPA.
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 538-540.

RGE núm. 8212/09, 8213/09 i 8214/09, relatives a Llibre
verd sobre la formació professional, a inici de les activitats
formatives i a mòduls formatius en el Centre Nacional de
Formació Professional de la Mar.
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 540-543.

RGE núm. 8215/09, relativa a Pla PREVEA a les Illes
Balears.
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 543-545.

RGE núm. 11413/09 i 11420/09, relatives a convenis en
matèria de cooperació al desenvolupament.
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 582-584.

RGE núm. 11415/09 i 11416/09, relatives a entitats que
formen part i entitats rebutjades del Fòrum de la
Immigració.
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 584-587.

RGE núm. 11418/09, relativa a centre d'informació i
orientació per a les persones immigrades.
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 587-588.

RGE núm. 11419/09, relativa a mesures adreçades a
l'alumnat immigrant.
DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 604-607.

RGE núm. 13290/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (I).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 610-612.

RGE núm. 13291/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (II).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 612-614.

RGE núm. 13292/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (III).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 614-616.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (I).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 616-618.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (II).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 619-621.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (III).
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 621-623.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 10907/08, relativa a Fons de cooperació per al
desenvolupament.
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 358-362.

RGE núm. 11745/08, relativa a projectes destinats a
prevenir, tractar i investigar la malària.
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 362-364.

RGE núm. 1132/09, relativa a avanç dels descomptes aeris
per a totes les persones residents de forma regular a la
nostra comunitat autònoma.
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 437-441.

RGE núm. 1560/09, relativa a millora del programa
"Vacaciones para mayores" de l'IMSERSO.
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 451-455.

RGE núm. 1947/09, relativa a protecció de la fiscalitat del
comerç just.
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 473-476.

RGE núm. 3296/09, relativa a reforma amb profunditat
dels crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD).
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 476-480.

RGE núm. 6861/09, relativa a procés del Servei d'Atenció
a la Dependència-SAAD.
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 494-500.

RGE núm. 6862/09, relativa a reeducació de maltractadors.
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 501-504.

RGE núm. 8132/09, relativa a regulació de la banca ètica.
DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 522-524.

RGE núm. 8133/09, relativa a complement del fons de la
renda mínima d'inserció.
DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 524-529.

RGE núm. 8229/09, relativa a avantprojecte de reforma de
la Llei d'estrangeria.
DS núm. 40 (11 de juny), pàg. 562-566.

RGE núm. 14010/09, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació.
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 623-626.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 8022/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre
d'afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears.
DS núm. 26 (12 de febrer), pàg. 370-377.

RGE núm. 8023/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre
de persones inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa.
DS núm. 27 (26 de febrer), pàg. 394-403.

RGE núm. 3352/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre l'informe del
defensor del poble de la protecció de menors.
DS núm. 30 (12 de març), pàg. 418-426.

RGE núm. 7697/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà.
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 550-555.

RGE núm. 11281/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla de seguretat, salut i ambient
laboral 2008-2011.
DS núm. 41 (17 de setembre), pàg. 570-579.

RGE núm. 11319/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla d'ocupació de les Illes Balears
2009-2011.
DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 594-604.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ALORDA I VILARUBIAS, ANTONI (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Compareixences
RGE núm. 3352/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre l'informe del defensor
del poble de la protecció de menors, DS núm. 30 (12 de març),
pàg. 422-423.

COLL I CANYELLES, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials

de les Illes Balears, DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 515-516.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10907/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Fons de cooperació per al desenvolupament, DS núm.
25 (5 de febrer), pàg. 360-361.

RGE núm. 1132/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç dels descomptes aeris per a totes les persones
residents de forma regular a la nostra comunitat autònoma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 440.

RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma amb profunditat dels
crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD), DS núm.
34 (30 d'abril), pàg. 479.

RGE núm. 8133/09, dels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a complement del fons
de la renda mínima d'inserció, DS núm. 37 (21 de maig), pàg.
526.

Compareixences
RGE núm. 7697/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà, DS
núm. 39 (4 de juny), pàg. 552-553.

GENER I BOSCH, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1560/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora del programa "Vacaciones para mayores" de
l'IMSERSO, DS núm. 32 (26 de març), pàg. 451-452, 454 i
455.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1166/09 a 1181/09, relatives a evolució de l'atur,

DS núm. 29 (5 de març), pàg. 407, 410-411 i 412.
RGE núm. 8209/09, relativa a persones inscrites en el SOIB

amb prestació de cercar ocupació, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 534 i 535.

RGE núm. 8210/09, relativa a persones contractades a les
corporacions locals com a conseqüència dels fons propis de la
CAIB distribuïts mitjançant conveni, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 536 i 537.

RGE núm. 8211/09, relativa a certesa de les dades de l'EPA,
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 538-539 i 540.

RGE núm. 8212/09, 8213/09 i 8214/09, relatives a Llibre
verd sobre la formació professional, a inici de les activitats
formatives i a mòduls formatius en el Centre Nacional de
Formació Professional de la Mar, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 541 i 542.



ASSUMPTES SOCIALS / Índex any 2009 5

 

RGE núm. 8215/09, relativa a Pla PREVEA a les Illes
Balears, DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 543 i 544-545.

Compareixences
RGE núm. 8022/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre
d'afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears, DS núm. 26
(12 de febrer), pàg. 372-373 i 376.

RGE núm. 8023/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre de
persones inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa, DS núm. 27 (26 de febrer), pàg. 396-
398 i 401-402.

RGE núm. 11281/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla de seguretat, salut i ambient laboral
2008-2011, DS núm. 41 (17 de setembre), pàg. 573-575 i 577-
578.

RGE núm. 11319/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla d'ocupació de les Illes Balears 2009-
2011, DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 598-600 i 602-603.

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

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials

de les Illes Balears, DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 513-515.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10907/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Fons de cooperació per al desenvolupament, DS núm.
25 (5 de febrer), pàg. 358-360 i 361-362.

RGE núm. 11745/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària,
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 362-363.

RGE núm. 1132/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç dels descomptes aeris per a totes les persones
residents de forma regular a la nostra comunitat autònoma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 439-440.

RGE núm. 1560/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del programa "Vacaciones para mayores" de
l'IMSERSO, DS núm. 32 (26 de març), pàg. 453 i 455.

RGE núm. 1947/09, del Grup parlamentari Mixt, relativa a
protecció de la fiscalitat del comerç just, DS núm. 34 (30
d'abril), pàg. 473-474.

RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma amb profunditat dels
crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD), DS núm.
34 (30 d'abril), pàg. 476-478 i 480.

RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a procés del Servei d'Atenció a la Dependència-SAAD, DS
núm. 35 (7 de maig), pàg. 497-498.

RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reeducació de maltractadors, DS núm. 35 (7 de maig), pàg.
501 i 503-504.

RGE núm. 14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació, DS núm. 44 (3 de
desembre), pàg. 623 i 626.

Compareixences
RGE núm. 7697/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà, DS
núm. 39 (4 de juny), pàg. 552.

LLINÀS I WARTHMAN, Isabel Carmen (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11745/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària,
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 364.

RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reeducació de maltractadors, DS núm. 35 (7 de maig), pàg.
502-503.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11745/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària,
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 362 i 364.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8132/09, dels grups parlamentaris BLOC per

Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a regulació de la banca
ètica, DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 523.

Compareixences
RGE núm. 8022/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre
d'afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears, DS núm. 26
(12 de febrer), pàg. 374 i 376-377.

RGE núm. 8023/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre de
persones inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa, DS núm. 27 (26 de febrer), pàg. 399-
400.

RGE núm. 11281/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla de seguretat, salut i ambient laboral
2008-2011, DS núm. 41 (17 de setembre), pàg. 572-573 i 577.

RGE núm. 11319/09, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball
i Formació, sobre el Pla d'ocupació de les Illes Balears 2009-
2011, DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 598.
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MORILLAS I NAVARRO, MARÍA LUISA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11745/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa

a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la malària,
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 363.

RGE núm. 1947/09, del Grup parlamentari Mixt, relativa a
protecció de la fiscalitat del comerç just, DS núm. 34 (30
d'abril), pàg. 474-475.

RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reeducació de maltractadors, DS núm. 35 (7 de maig), pàg.
503.

RGE núm. 14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació, DS núm. 44 (3 de
desembre), pàg. 624-625.

PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1232/09, relativa a descomptes aeris i marítims,

DS núm. 32 (26 de març), pàg. 446.
RGE núm. 1233/09, relativa a subsidis en el país d'origen,

DS núm. 32 (26 de març), pàg. 447 i 448.
RGE núm. 1234/09, relativa a drets dels immigrants, DS

núm. 32 (26 de març), pàg. 448 i 449.
RGE núm. 1235/09 i 1236/09, relatives a cobrament de la

pensió d'atur en el país d'origen, DS núm. 32 (26 de març), pàg.
450.

RGE núm. 1237/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats, DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 458.

RGE núm. 1238/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (II), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 459 i 460.

RGE núm. 1239/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (III), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 460 i 461.

RGE núm. 1240/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (IV), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 461 i 462.

RGE núm. 1241/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (V), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 463.

RGE núm. 1242/09, relativa a sots-mesa d'immigració, DS
núm. 33 (2 d'abril), pàg. 464.

RGE núm. 1244/09 i 1245/09, relatives a fons per a la
integració dels immigrants (I i II), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg.
465 i 466.

RGE núm. 1243/09, relativa a consolat argentí a Balears,
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 470 i 471.

RGE núm. 11413/09 i 11420/09, relatives a convenis en
matèria de cooperació al desenvolupament, DS núm. 42 (1
d'octubre), pàg. 582 i 583.

RGE núm. 11415/09 i 11416/09, relatives a entitats que
formen part i entitats rebutjades del Fòrum de la Immigració,
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 584 i 585-586.

RGE núm. 11418/09, relativa a centre d'informació i
orientació per a les persones immigrades, DS núm. 42 (1
d'octubre), pàg. 587.

RGE núm. 11419/09, relativa a mesures adreçades a
l'alumnat immigrant, DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 604 i 605-
606.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10907/08, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a Fons de cooperació per al desenvolupament, DS núm.
25 (5 de febrer), pàg. 358, 361 i 362.

RGE núm. 1132/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avanç dels descomptes aeris per a totes les persones
residents de forma regular a la nostra comunitat autònoma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 437-438 i 440-441.

RGE núm. 1947/09, del Grup parlamentari Mixt, relativa a
protecció de la fiscalitat del comerç just, DS núm. 34 (30
d'abril), pàg. 475-476.

RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma amb profunditat dels
crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD), DS núm.
34 (30 d'abril), pàg. 479-480.

RGE núm. 8229/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avantprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria, DS núm. 40
(11 de juny), pàg. 565.

Compareixences
RGE núm. 3352/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre l'informe del defensor
del poble de la protecció de menors, DS núm. 30 (12 de març),
pàg. 423-424 i 426.

RADO I FERRANDO, AINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8229/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

avantprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria, DS núm. 40
(11 de juny), pàg. 563-565.

RITA I LARRUCEA, MARIA CRISTINA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1560/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora del programa "Vacaciones para mayores" de
l'IMSERSO, DS núm. 32 (26 de març), pàg. 453-454.

RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a procés del Servei d'Atenció a la Dependència-SAAD, DS
núm. 35 (7 de maig), pàg. 498-499.

Compareixences
RGE núm. 3352/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre l'informe del defensor
del poble de la protecció de menors, DS núm. 30 (12 de març),
pàg. 421-422 i 426.
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RODRÍGUEZ I BARBERÁ, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 7699/09, relativa al còmic Passafronteres 2, DS

núm. 39 (4 de juny), pàg. 555 i 556-557.
RGE núm. 7700/09, relativa al Seminari Colòmbia:

conflictos y derecho internacional humanitario, DS núm. 39 (4
de juny), pàg. 557-558 i 559.

Compareixences
RGE núm. 7697/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers

Socials, Promoció i Immigració, sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà, DS
núm. 39 (4 de juny), pàg. 550-551 i 554.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials

de les Illes Balears, DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 510-511 i
516-517.

Preguntes
RGE núm. 1187/09, relativa a competència per concertar

places de recursos per a persones majors, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 382.

RGE núm. 1188/09, relativa a places concertades a
residències de concessió pública, DS núm. 27 (19 de febrer),
pàg. 383 i 384.

RGE núm. 1189/09, relativa a cost per a l'administració
pública de la residència del carrer dels Oms, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 384 i 385.

RGE núm. 1190/09, relativa a cost actual per a
l'administració pública de la residència del carrer dels Oms, DS
núm. 27 (19 de febrer), pàg. 385.

RGE núm. 1191/09, relativa a recuperació de la gestió de
residències cedides en concessió pública, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 386 i 867.

RGE núm. 1192/09, relativa a sistema per a la gestió de
nous recursos públics, DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 388 i
389.

RGE núm. 1193/09, relativa a nous centres de dia de Palma,
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 430-431.

RGE núm. 1194/09, relativa a nova residència a Palma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 431-432.

RGE núm. 1195/09, relativa a solAlicituds de dependència
no ateses, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 432-433.

RGE núm. 1196/09, relativa a prioritat en la concessió d'un
recurs social, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 434 i 435.

RGE núm. 1197/09, relativa a finançament de la Llei de
serveis socials, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 436.

RGE núm. 1198/09, relativa a assegurança del finançament
de la Llei de serveis socials, DS núm. 31 (19 de març), pàg.
436-437.

RGE núm. 6876/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (I), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 486 i 487.

RGE núm. 6877/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (II), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 488-489 i
490.

RGE núm. 6878/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (III), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 490 i 491.

RGE núm. 6879/09, relativa a valoració de les ajudes
socials anticrisi de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 492 i 493.

RGE núm. 13290/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (I), DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 610 i 611.

RGE núm. 13291/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (II), DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 612-613
i 614.

RGE núm. 13292/09, relativa a pagament a entitats sense
ànim de lucre (III), DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 615 i 616.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (I), DS
núm. 44 (3 de desembre), pàg. 617 i 618.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (II), DS
núm. 44 (3 de desembre), pàg. 619 i 620.

RGE núm. 13293/09, relativa a actuacions anticrisi (III), DS
núm. 44 (3 de desembre), pàg. 621 i 622.

Proposicions no de llei
RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procés del Servei d'Atenció a la Dependència-SAAD, DS
núm. 35 (7 de maig), pàg. 494-497 i 500.

RGE núm. 8132/09, dels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a regulació de la banca
ètica, DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 523-524.

RGE núm. 8133/09, dels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a complement del fons
de la renda mínima d'inserció, DS núm. 37 (21 de maig), pàg.
526-528 i 529.

RGE núm. 14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació, DS núm. 44 (3 de
desembre), pàg. 625-626.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens 
Del Projecte de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials

de les Illes Balears, DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 511-512.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1132/09, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avanç dels descomptes aeris per a totes les persones
residents de forma regular a la nostra comunitat autònoma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 438-439.

RGE núm. 1560/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del programa "Vacaciones para mayores" de
l'IMSERSO, DS núm. 32 (26 de març), pàg. 452.

RGE núm. 1947/09, del Grup parlamentari Mixt, relativa a
protecció de la fiscalitat del comerç just, DS núm. 34 (30
d'abril), pàg. 473 i 476.

RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma amb profunditat dels
crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD), DS núm.
34 (30 d'abril), pàg. 478-479.

RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reeducació de maltractadors, DS núm. 35 (7 de maig), pàg.
501-502.



8 ASSUMPTES SOCIALS / Índex any  2009

 

RGE núm. 8132/09, dels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a regulació de la banca
ètica, DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 522-523 i 524.

RGE núm. 8133/09, dels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a complement del fons
de la renda mínima d'inserció, DS núm. 37 (21 de maig), pàg.
524-526 i 528-529.

RGE núm. 8229/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
avantprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria, DS núm. 40
(11 de juny), pàg. 562-563 i 565-566.

RGE núm. 14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació, DS núm. 44 (3 de
desembre), pàg. 623-624.

Compareixences
RGE núm. 8023/08, de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i

Formació, sobre l'evolució mensual i interanual del nombre de
persones inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears,
conjuntament i a cada illa, DS núm. 27 (26 de febrer), pàg. 398-
399.

RGE núm. 7697/09, de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, sobre el programa de
sensibilització i informació Regions del món: Orient Mitjà, DS
núm. 39 (4 de juny), pàg. 551-552 i 554.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
RGE núm. 1187/09, relativa a competència per concertar

places de recursos per a persones majors, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 382 i 383.

RGE núm. 1188/09, relativa a places concertades a
residències de concessió pública, DS núm. 27 (19 de febrer),
pàg. 383 i 384.

RGE núm. 1189/09, relativa a cost per a l'administració
pública de la residència del carrer dels Oms, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 384 i 385.

RGE núm. 1190/09, relativa a cost actual per a
l'administració pública de la residència del carrer dels Oms, DS
núm. 27 (19 de febrer), pàg. 385 i 386.

RGE núm. 1191/09, relativa a recuperació de la gestió de
residències cedides en concessió pública, DS núm. 27 (19 de
febrer), pàg. 386 i 867-868.

RGE núm. 1192/09, relativa a sistema per a la gestió de
nous recursos públics, DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 388-389
i 390.

RGE núm. 1193/09, relativa a nous centres de dia de Palma,
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 430 i 431.

RGE núm. 1194/09, relativa a nova residència a Palma, DS
núm. 31 (19 de març), pàg. 431 i 432.

RGE núm. 1195/09, relativa a solAlicituds de dependència
no ateses, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 432 i 433.

RGE núm. 1196/09, relativa a prioritat en la concessió d'un
recurs social, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 434 i 435.

RGE núm. 1197/09, relativa a finançament de la Llei de
serveis socials, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 436.

RGE núm. 1198/09, relativa a assegurança del finançament
de la Llei de serveis socials, DS núm. 31 (19 de març), pàg. 436
i 437.

RGE núm. 1232/09, relativa a descomptes aeris i marítims,
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 446 i 447.

RGE núm. 1233/09, relativa a subsidis en el país d'origen,
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 447 i 448.

RGE núm. 1234/09, relativa a drets dels immigrants, DS
núm. 32 (26 de març), pàg. 448 i 449.

RGE núm. 1235/09 i 1236/09, relatives a cobrament de la
pensió d'atur en el país d'origen, DS núm. 32 (26 de març), pàg.
450 i 451.

RGE núm. 1237/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats, DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 458 i 459.

RGE núm. 1238/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (II), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 459 i 460.

RGE núm. 1239/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (III), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 461.

RGE núm. 1240/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (IV), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 461 i 462.

RGE núm. 1241/09, relativa a acollida de menors no
acompanyats (V), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 463 i 464.

RGE núm. 1242/09, relativa a sots-mesa d'immigració, DS
núm. 33 (2 d'abril), pàg. 464 i 465.

RGE núm. 1244/09 i 1245/09, relatives a fons per a la
integració dels immigrants (I i II), DS núm. 33 (2 d'abril), pàg.
465-466 i 467.

RGE núm. 6876/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (I), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 486-487 i
488.

RGE núm. 6877/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (II), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 489 i 490.

RGE núm. 6878/09, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (III), DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 491 i 492.

RGE núm. 6879/09, relativa a valoració de les ajudes
socials anticrisi de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració, DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 492 i 493-494.

RGE núm. 7699/09, relativa al còmic Passafronteres 2, DS
núm. 39 (4 de juny), pàg. 556 i 557.

RGE núm. 7700/09, relativa al Seminari Colòmbia:
conflictos y derecho internacional humanitario, DS núm. 39 (4
de juny), pàg. 558 i 559.

RGE núm. 11415/09 i 11416/09, relatives a entitats que
formen part i entitats rebutjades del Fòrum de la Immigració,
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 584-585 i 586.

RGE núm. 11418/09, relativa a centre d'informació i
orientació per a les persones immigrades, DS núm. 42 (1
d'octubre), pàg. 587 i 588.

Compareixences
RGE núm. 3352/09, sobre l'informe del defensor del poble

de la protecció de menors, DS núm. 30 (12 de març), pàg. 418-
421, 424 i 426.

RGE núm. 7697/09, sobre el programa de sensibilització i
informació Regions del món: Orient Mitjà, DS núm. 39 (4 de
juny), pàg. 550, 553-554 i 555.
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CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ALBERT
MORAGUES I GOMILA

Preguntes
RGE núm. 1243/09, relativa a consolat argentí a Balears,

DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 470-471 i 472.
RGE núm. 11413/09 i 11420/09, relatives a convenis en

matèria de cooperació al desenvolupament, DS núm. 42 (1
d'octubre), pàg. 582 i 583.

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

Preguntes
RGE núm. 1166/09 a 1181/09, relatives a evolució de l'atur,

DS núm. 29 (5 de març), pàg. 408-410, 411 i 412.
RGE núm. 8209/09, relativa a persones inscrites en el SOIB

amb prestació de cercar ocupació, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 534 i 535-536.

RGE núm. 8210/09, relativa a persones contractades a les
corporacions locals com a conseqüència dels fons propis de la
CAIB distribuïts mitjançant conveni, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 536-537 i 538.

RGE núm. 8211/09, relativa a certesa de les dades de l'EPA,
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 539 i 540.

RGE núm. 8212/09, 8213/09 i 8214/09, relatives a Llibre
verd sobre la formació professional, a inici de les activitats
formatives i a mòduls formatius en el Centre Nacional de
Formació Professional de la Mar, DS núm. 38 (28 de maig),
pàg. 541-542 i 543.

RGE núm. 8215/09, relativa a Pla PREVEA a les Illes
Balears, DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 543-544 i 545.

RGE núm. 11419/09, relativa a mesures adreçades a
l'alumnat immigrant, DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 604-605
i 606-607.

Compareixences
RGE núm. 8022/08, sobre l'evolució mensual i interanual

del nombre d'afiliats a la Seguretat Social a les Illes Balears, DS
núm. 26 (12 de febrer), pàg. 370-372, 374.375 i 377.

RGE núm. 8023/08, sobre l'evolució mensual i interanual
del nombre de persones inscrites en el registre d'atur a les Illes
Balears, conjuntament i a cada illa, DS núm. 27 (26 de febrer),
pàg. 394-396, 400-401 i 402-403.

RGE núm. 11281/09, sobre el Pla de seguretat, salut i
ambient laboral 2008-2011, DS núm. 41 (17 de setembre), pàg.
570-572, 575-577 i 578-579.

RGE núm. 11319/09, sobre el Pla d'ocupació de les Illes
Balears 2009-2011, DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 594-598,
600-602 i 603-604.

TEMÀTIC

- A -

Acollida de menors no acompanyats 
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 458-463.

Actuacions socials anticrisi
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 616-621.

Afiliats a la Seguretat Social
DS núm. 26 (12 de febrer), pàg. 370.

Ajudes socials
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 492.

Alumnat immigrant
DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 604.

Ambient laboral (vegeu Pla de seguretat, salut i ---)

Atur 
DS núm. 27 (26 de febrer), pàg. 394.
DS núm. 29 (5 de març), pàg. 406.

- B -

Banca ètica
DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 522.

- C -

Centre 
Nacional de formació professional de la mar
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 540. 
per a persones immigrades
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 587.

Centres de dia a Palma
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 430.

Clàusules socials en els procediments de contractació
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 623.

Colòmbia (vegeu Seminari sobre ---)

Comerç just
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 473.

Còmic Passafronteres 2
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 555.

Conselleria d'Afers Socials
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 492.

Consolat argentí
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 470.
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Convenis de cooperació al desenvolupament
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 582.

Cooperació al desenvolupament (vegeu Convenis de ---)

Corporacions locals (vegeu Persones contractades a les --)

Crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD)
DS núm. 34 (30 d'abril), pàg. 470.

- D -

Dependència (vegeu SolAlicituds de ---)

Descomptes aeris
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 437.
i marítims
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 446.

Drets dels immigrants
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 448.

- E -

Entitats sense ànim de lucre (vegeu Pagaments a ---)

EPA
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 538. 

- F -

FAD (vegeu Fons d'Ajuda al Desenvolupament)

Fons 
d'Ajuda al Desenvolupament (vegeu Crèdits del ---)
de cooperació per al desenvolupament
DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 358. 
per a la integració dels immigrants
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 465.

Formació professional
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 540. 

Fòrum de la immigració
DS núm. 42 (1 d'octubre), pàg. 584.

- I -

Immigrants (vegeu Drets dels --- i Fons per a la integració
dels ---)

- L -

Llei
d'estrangeria 
DS núm. 40 (11 de juny), pàg. 562.
de serveis socials
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 435-436.

- M -

Malària
 DS núm. 25 (5 de febrer), pàg. 362.

Maltractadors (vegeu Reeducació dels ---)

Menors (vegeu Protecció de ---)
no acompanyats (vegeu Acollida de ---)

- O -

Orient Mitjà (vegeu Regions del Món: ---)

- P -

Pagament a entitats sense ànim de lucre
DS núm. 44 (3 de desembre), pàg. 610-614.

Passafronteres 2 (vegeu Còmic ---)

Pensió d'atur en el país d'origen
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 449.

Persones 
contractades a les corporacions locals
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 536. 
immigrades (vegeu Centre per a ---)
inscrites al SOIB 
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 534. 

Pla 
d'ocupació de les Illes Balears 2009-2011
DS núm. 43 (15 d'octubre), pàg. 594.
PREVEA
DS núm. 38 (28 de maig), pàg. 543. 
de seguretat, salut i ambient laboral 2008-2011
DS núm. 41 (17 de setembre), pàg. 570. 
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Places 
concertades
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 383.
de recursos per a persones majors
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 382.

PREVEA (vegeu Pla ---)

Procediments de contractació (vegeu Clàusules socials en
els ---)

Programa Vacaciones para mayores
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 451.

Protecció de menors 
DS núm. 30 (12 de març), pàg. 418.

- R -

Recursos 
públics
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 388.
socials
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 434.
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 486-490.

Reeducació dels maltractadors 
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 501.

Regions del Món: Orient Mitjà
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 550

Renda mínima d'inserció
DS núm. 37 (21 de maig), pàg. 524.

Residència 
del carrer Oms
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 384-385.
a Palma
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 431.

Residències de concessió pública
DS núm. 27 (19 de febrer), pàg. 383 i 386.

- S -

SAAD (vegeu Servei d'atenció a la dependència)

Salut (vegeu Pla de seguretat, --- i ambient laboral)

Seguretat (vegeu Pla de ---, salut i ambient laboral)
Social (vegeu Afiliats a la ---)

Seminari sobre Colòmbia
DS núm. 39 (4 de juny), pàg. 557.

Servei d'atenció a la dependència (SAAD)
DS núm. 35 (7 de maig), pàg. 494.

Serveis socials (vegeu també Llei de serveis socials)
DS núm. 36 (14 de maig), pàg. 510.

SOIB (vegeu Persones inscrites al ---)

SolAlicituds de dependència no ateses
DS núm. 31 (19 de març), pàg. 432.

Sots-mesa d'immigració
DS núm. 33 (2 d'abril), pàg. 464

Subsidis en el país d'origen
DS núm. 32 (26 de març), pàg. 447.
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