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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació
familiar de les Illes Balears.
DS núm. 56 (18 de novembre), pàg. 774-777.

Del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de
les Illes Balears.
DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 794-803.

PREGUNTES

RGE núm. 213/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere.
DS núm. 45 (25 de febrer), pàg. 630-631.

RGE núm. 214/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (II).
DS núm. 45 (25 de febrer), pàg. 631-634.

RGE núm. 215/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (III).
DS núm. 45 (25 de febrer), pàg. 634-636.

RGE núm. 374/10, relativa a estat d’execució de les obres
de la residència de Pollença.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 642-643.

RGE núm. 375/10, relativa a persones dependents a
Pollença.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 643-644.

RGE núm. 376/10, relativa a persones ateses a Pollença.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 644-646.

RGE núm. 377/10, relativa a competències per a la gestió de
residències per a persones majors.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 646-647.

RGE núm. 378/10, relativa a suficiència de recursos per al
pagament de prestacions socials.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 647-648.

RGE núm. 379/10, relativa a retard mitjà en el pagament
de prestacions socials.
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 648-651.

RGE núm. 4078/10, relativa a protocol interadministratiu
de violència de gènere.
DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 766-769.

RGE núm. 4079/10, relativa a subvencions a l’Institut
Balear de la Dona.
DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 769-771.

RGE núm. 5284/10, relativa a II Trobada per a la
Ciutadania i la Convivència.
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 782-783.

RGE núm. 5285/10, 5287/10 i 5288/10, relatives a mesures
per garantir el compliment de les resolucions aprovades pel
Parlament, a mesures pressupostàries per garantir diversos
projectes dels ens locals de les Illes Balears i a mesures
pressupostàries per als immigrants.
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 783-786.

RGE núm. 5286/10, relativa a garantia de la presència
consular a les Illes Balears.
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 786-788.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1717/10, relativa a regulació de la situació de les
treballadores domèstiques.
DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 742-746.

RGE núm. 1963/10, relativa a suport al colAlectiu de la
sordceguesa.
DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 746-748.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 385/10, del conseller de Treball i Formació sobre
l’evolució detallada per illes de l’atur i els contractes
registrats, de l’afiliació de treballadors i les empreses
inscrites a la Seguretat Social i dels expedients de regulació
d’ocupació durant l’any 2009 a les Illes Balears.
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682-691.

RGE núm. 383/10, del conseller de Treball i Formació sobre
l’evolució detallada per illes de la població estrangera en el
mercat laboral durant l’any 2009 a les Illes Balears.
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 694-701.

RGE núm. 384/10, del conseller de Treball i Formació sobre
l’evolució detallada per illes dels accidents i de les malalties
laborals durant l’any 2009 a les Illes Balears.
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 701-709.

RGE núm. 553/10, del conseller de Treball i Formació sobre
la política en matèria de formació professional.
DS núm. 51 (20 de maig), pàg. 714-725.

RGE núm. 637/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre les actuacions que pensa dur
a terme la Conselleria d’Afers Socials en relació amb les
noves competències assumides.
DS núm. 47 (18 de març), pàg. 654-661.

RGE núm. 897/10, del conseller de Treball i Formació sobre
la política que pensa dur a terme la conselleria.
DS núm. 48 (15 d’abril), pàg. 666-679.
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RGE núm. 1813/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social.
DS núm. 52 (27 de maig), pàg. 730-736.

RGE núm. 3009/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració per donar compliment al punt 2 de
la Moció RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig
proppassat, relativa al Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures.
DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 754-761.

RGE núm. 5779/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre el presumpte maltractament
patit per diverses dones al pis d’acollida “El hilo de
Ariadna” de Palma.
DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 803-810.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de

les Illes Balears, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 797-798
i 801.

Compareixences
RGE núm. 383/10, del conseller de Treball i Formació

sobre l’evolució detallada per illes de la població estrangera en
el mercat laboral durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm.
50 (6 de maig), pàg. 696-697.

CASTILLO I FERRER, AINA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de

les Illes Balears, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 794-795
i 800-801.

COLL I CANYELLES, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació

familiar de les Illes Balears, DS núm. 56 (18 de novembre),
pàg. 774 i 775-776.

Compareixences
RGE núm. 637/10, de la consellera d’Afers Socials,

Promoció i Immigració, sobre les actuacions que pensa dur a
terme la Conselleria d’Afers Socials en relació amb les noves
competències assumides, DS núm. 47 (18 de març), pàg. 658.

RGE núm. 1813/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social, DS
núm. 52 (27 de maig), pàg. 732-733.

RGE núm. 3009/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració per donar compliment al punt 2 de la
Moció RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig
proppassat, relativa al Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures, DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 756.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació

familiar de les Illes Balears, DS núm. 56 (18 de novembre),
pàg. 774, 775 i 776.

HUGUET I SINTES, CRISTÓBAL (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 383/10, del conseller de Treball i Formació

sobre l’evolució detallada per illes de la població estrangera en
el mercat laboral durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm.
50 (6 de maig), pàg. 696 i 699-700.

RGE núm. 384/10, del conseller de Treball i Formació
sobre l’evolució detallada per illes dels accidents i de les
malalties laborals durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS
núm. 50 (6 de maig), pàg. 704 i 708-709.

RGE núm. 385/10, del conseller de Treball i Formació
sobre l’evolució detallada per illes de l’atur i els contractes
registrats, de l’afiliació de treballadors i les empreses inscrites
a la Seguretat Social i dels expedients de regulació d’ocupació
durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 d’abril),
pàg. 684-686 i 689-690.

RGE núm. 553/10, del conseller de Treball i Formació
sobre la política en matèria de formació professional, DS núm.
51 (20 de maig), pàg. 717-719 i 724-725.

RGE núm. 897/10, del conseller de Treball i Formació,
sobre la política que pensa dur a terme la conselleria, DS núm.
48 (15 d’abril), pàg. 673-674 i 676-677.

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

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació

familiar de les Illes Balears, DS núm. 56 (18 de novembre),
pàg. 774 i 775.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de la situació de les treballadores domèstiques, DS
núm. 53 (10 de juny), pàg. 743.

Compareixences
RGE núm. 553/10, del conseller de Treball i Formació

sobre la política en matèria de formació professional, DS núm.
51 (20 de maig), pàg. 720.

LLINÁS I WARTHMANN, ISABEL (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 213/10, relativa a situació de la xarxa de cases

d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere, DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 630 i 631.

RGE núm. 214/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (II), DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 631-632 i 633.

RGE núm. 215/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (III), DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 634 i 635.

RGE núm. 4078/10, relativa a protocol interadministratiu de
violència de gènere, DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 766 i
767-768.

RGE núm. 4079/10, relativa a subvencions a l’Institut
Balear de la Dona, DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 769 i 770.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de la situació de les treballadores domèstiques, DS
núm. 53 (10 de juny), pàg. 745.

Compareixences
RGE núm. 5779/10, de la consellera d’Afers Socials,

Promoció i Immigració sobre el presumpte maltractament patit
per diverses dones al pis d’acollida “El hilo de Ariadna” de
Palma, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 804-806 i 808-809.

MERCADAL I MERCADAL, MARGARITA (Grup
Parlamentari Socialista)

Compareixences
RGE núm. 385/10, del conseller de Treball i Formació

sobre l’evolució detallada per illes de l’atur i els contractes
registrats, de l’afiliació de treballadors i les empreses inscrites
a la Seguretat Social i dels expedients de regulació d’ocupació
durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 d’abril),
pàg. 687.

RGE núm. 553/10, del conseller de Treball i Formació
sobre la política en matèria de formació professional, DS núm.
51 (20 de maig), pàg. 720-721.

RGE núm. 897/10, del conseller de Treball i Formació,
sobre la política que pensa dur a terme la conselleria, DS núm.
48 (15 d’abril), pàg. 672.

MORELL I CUART, SANDRA (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences
RGE núm. 637/10, de la consellera d’Afers Socials,

Promoció i Immigració, sobre les actuacions que pensa dur a
terme la Conselleria d’Afers Socials en relació amb les noves
competències assumides, DS núm. 47 (18 de març), pàg. 656-
658 i 660.

MORILLAS I NAVARRO, MARÍA LUISA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de la situació de les treballadores domèstiques, DS
núm. 53 (10 de juny), pàg. 744.

Compareixences
RGE núm. 383/10, del conseller de Treball i Formació

sobre l’evolució detallada per illes de la població estrangera en
el mercat laboral durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm.
50 (6 de maig), pàg. 697.

RGE núm. 384/10, del conseller de Treball i Formació
sobre l’evolució detallada per illes dels accidents i de les
malalties laborals durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS
núm. 50 (6 de maig), pàg. 705-706 i 709.

RGE núm. 5779/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre el presumpte maltractament patit
per diverses dones al pis d’acollida “El hilo de Ariadna” de
Palma, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 806.

PASTOR I SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 5284/10, relativa a II Trobada per a la

Ciutadania i la Convivència, DS núm. 57 (2 de desembre), pàg.
782 i 783.

RGE núm. 5285/10, 5287/10 i 5288/10, relatives a mesures
per garantir el compliment de les resolucions aprovades pel
Parlament, a mesures pressupostàries per garantir diversos
projectes dels ens locals de les Illes Balears i a mesures
pressupostàries per als immigrants, DS núm. 57 (2 de
desembre), pàg. 783-784 i 785.

RGE núm. 5286/10, relativa a garantia de la presència
consular a les Illes Balears, DS núm. 57 (2 de desembre), pàg.
786 i 787.

SERRA I TORRES, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 374/10, relativa a estat d’execució de les obres

de la residència de Pollença, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 642
i 643.

RGE núm. 375/10, relativa a persones dependents a
Pollença, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 643 i 644.
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RGE núm. 376/10, relativa a persones ateses a Pollença, DS
núm. 46 (4 de març), pàg. 644 i 645.

RGE núm. 377/10, relativa a competències per a la gestió
de residències per a persones majors, DS núm. 46 (4 de març),
pàg. 646 i 647.

RGE núm. 378/10, relativa a suficiència de recursos per al
pagament de prestacions socials, DS núm. 46 (4 de març), pàg.
647 i 648.

RGE núm. 379/10, relativa a retard mitjà en el pagament de
prestacions socials, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 649 i 650.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1963/10, dels Grups Parlamentaris Mixt, BLOC

per Mallorca i PSM-Verds i Socialista, relativa a suport al
colAlectiu de la sodceguesa, DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 747-
748.

Compareixences
RGE núm. 1813/10, de la consellera d’Afers Socials,

Promoció i Immigració sobre agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social, DS
núm. 52 (27 de maig), pàg. 733-734 i 735-736.

RGE núm. 3009/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració per donar compliment al punt 2 de la
Moció RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig
proppassat, relativa al Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures, DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 756-758 i 760.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació

familiar de les Illes Balears, DS núm. 56 (18 de novembre),
pàg. 775.

Del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de
les Illes Balears, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 796 i 801.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1717/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

regulació de la situació de les treballadores domèstiques, DS
núm. 53 (10 de juny), pàg. 742-743 i 745-746.

RGE núm. 1963/10, dels Grups Parlamentaris Mixt, BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i Socialista, relativa a suport al
colAlectiu de la sodceguesa, DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 746
i 748.

Compareixences
RGE núm. 385/10, del conseller de Treball i Formació

sobre l’evolució detallada per illes de l’atur i els contractes
registrats, de l’afiliació de treballadors i les empreses inscrites
a la Seguretat Social i dels expedients de regulació d’ocupació
durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS núm. 49 (22 d’abril),
pàg. 686.

RGE núm. 553/10, del conseller de Treball i Formació
sobre la política en matèria de formació professional, DS núm.
51 (20 de maig), pàg. 719-720.

RGE núm. 897/10, del conseller de Treball i Formació,
sobre la política que pensa dur a terme la conselleria, DS núm.
48 (15 d’abril), pàg. 671-672.

RGE núm. 1813/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social, DS
núm. 52 (27 de maig), pàg. 732.

RGE núm. 3009/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració per donar compliment al punt 2 de la
Moció RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig
proppassat, relativa al Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures, DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 755-756.

RGE núm. 5779/10, de la consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració sobre el presumpte maltractament patit
per diverses dones al pis d’acollida “El hilo de Ariadna” de
Palma, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 806.

TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de

les Illes Balears, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 798-800,
801 i 802.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
RGE núm. 213/10, relativa a situació de la xarxa de cases

d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere, DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 630 i 631.

RGE núm. 214/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (II), DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 632 i 633-634.

RGE núm. 215/10, relativa a situació de la xarxa de cases
d’acollida per a dones víctimes de violència de gènere (III), DS
núm. 45 (25 de febrer), pàg. 634 i 635-636.

RGE núm. 374/10, relativa a estat d’execució de les obres
de la residència de Pollença, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 642
i 643.

RGE núm. 375/10, relativa a persones dependents a
Pollença, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 644.

RGE núm. 376/10, relativa a persones ateses a Pollença, DS
núm. 46 (4 de març), pàg. 645 i 646.

RGE núm. 377/10, relativa a competències per a la gestió
de residències per a persones majors, DS núm. 46 (4 de març),
pàg. 647.

RGE núm. 378/10, relativa a suficiència de recursos per al
pagament de prestacions socials, DS núm. 46 (4 de març), pàg.
648.

RGE núm. 379/10, relativa a retard mitjà en el pagament de
prestacions socials, DS núm. 46 (4 de març), pàg. 649 i 650.

RGE núm. 4078/10, relativa a protocol interadministratiu de
violència de gènere, DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 766-767
i 768.

RGE núm. 4079/10, relativa a subvencions a l’Institut
Balear de la Dona, DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 769 i 770.

RGE núm. 5284/10, relativa a II Trobada per a la
Ciutadania i la Convivència, DS núm. 57 (2 de desembre), pàg.
782 i 783.
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RGE núm. 5285/10, 5287/10 i 5288/10, relatives a mesures
per garantir el compliment de les resolucions aprovades pel
Parlament, a mesures pressupostàries per garantir diversos
projectes dels ens locals de les Illes Balears i a mesures
pressupostàries per als immigrants, DS núm. 57 (2 de
desembre), pàg. 784 i 785-786.

RGE núm. 5286/10, relativa a garantia de la presència
consular a les Illes Balears, DS núm. 57 (2 de desembre), pàg.
786-787 i 788.

Compareixences
RGE núm. 637/10, sobre les actuacions que pensa dur a

terme la Conselleria d’Afers Socials en relació amb les noves
competències assumides, DS núm. 47 (18 de març), pàg. 654-
656, 659-660 i 661.

RGE núm. 1813/10, sobre agilitació de subvencions a
l’àmbit sociosanitari i creació del consorci de crèdit social, DS
núm. 52 (27 de maig), pàg. 730-732, 734-735 i 736.

RGE núm. 3009/10, per donar compliment al punt 2 de la
Moció RGE núm. 2148/10, aprovada dia 25 de maig
proppassat, relativa al Pla de pagament de prestacions de
dependència i estudi de suficiència econòmica per a accions
futures, DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 754-755, 758-760
i 761.

RGE núm. 5779/10, sobre el presumpte maltractament patit
per diverses dones al pis d’acollida “El hilo de Ariadna” de
Palma, DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 803-804, 807-808
i 810.

CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ, PERE
AGUILÓ I CRESPÍ

Compareixences
RGE núm. 383/10, sobre l’evolució detallada per illes de la

població estrangera en el mercat laboral durant l’any 2009 a les
Illes Balears, DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 694-696, 698-699
i 700-701.

RGE núm. 384/10, sobre l’evolució detallada per illes dels
accidents i de les malalties laborals durant l’any 2009 a les Illes
Balears, DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 701-703, 706-708 i 709.

RGE núm. 385/10, sobre l’evolució detallada per illes de
l’atur i els contractes registrats, de l’afiliació de treballadors i
les empreses inscrites a la Seguretat Social i dels expedients de
regulació d’ocupació durant l’any 2009 a les Illes Balears, DS
núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682-684, 687-689 i 691.

RGE núm. 553/10, sobre la política en matèria de formació
professional, DS núm. 51 (20 de maig), pàg. 714-717, 721-724
i 725.

RGE núm. 897/10, sobre la política que pensa dur a terme
la conselleria, DS núm. 48 (15 d’abril), pàg. 666-671, 674-676
i 677-679.

TEMÀTIC

- A -

Accidents laborals
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 701.

Atur
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682.

- C -

Cases d’acollida per a dones víctimes de violència de
gènere 

DS núm. 45 (25 de febrer), pàg. 630-634. 

ColAlectiu de sordceguesa (vegeu Suport al —)

Conselleria 
d’Afers Socials, Promoció i Immigració 
DS núm. 47 (18 de març), pàg. 654.
de Treball i Formació 
DS núm. 48 (15 d’abril), pàg. 666. 

Consorci de crèdit social
DS núm. 52 (27 de maig), pàg. 730.

Contractes registrats
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682.

Crèdit social (vegeu Consorci de —)

- D -

Dones (vegeu Maltractament a —)

- E -

Empreses
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682.

Ens locals (vegeu Projectes dels —)

Expedients de regulació d’ocupació
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682.

- F -

Formació professional
DS núm. 51 (20 de maig), pàg. 714.
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- H -

Hilo de Ariadna, El (vegeu Pis d’acollida —)

- I -

Immigrants
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 783.

Institut Balear de la Dona (vegeu Subvencions de l’—)

- M -

Malalties laborals
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 701.

Maltractament a dones
DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 803.

Mediació familiar
DS núm. 56 (18 de novembre), pàg. 774.

Mercat laboral
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 694.

- P -

Persones 
dependents 
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 643. 
majors (vegeu Residències per a —)

Pis d’acollida “El hilo de Ariadna”
DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 803.

Pla de pagament de prestacions de dependència
DS núm. 54 (23 de setembre), pàg. 754.

Població estrangera
DS núm. 50 (6 de maig), pàg. 694.

Presència consular a les Illes
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 786.

Prestacions 
de dependència (vegeu Pla de pagament de —)
socials
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 647-648. 

Projectes dels ens locals
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 783.

Protocol interadministratiu de violència de gènere
DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 766.

- R -

Residència de Pollença 
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 642. 

Residències per a persones majors
DS núm. 46 (4 de març), pàg. 646. 

Resolucions aprovades pel Parlament
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 783.

- S -

Salut pública
DS núm. 58 (16 de desembre), pàg. 794.

Sordceguesa (vegeu Suport al colAlectiu de —)

Subvencions 
de l’Institut Balear de la Dona
DS núm. 55 (14 d’octubre), pàg. 769.
sociosanitàries
DS núm. 52 (27 de maig), pàg. 730.

Suport al colAlectiu de sordceguesa
DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 746.

- T -

Treballadors
DS núm. 49 (22 d’abril), pàg. 682.

Treballadores domèstiques
DS núm. 53 (10 de juny), pàg. 742.

Trobada per a la ciutadania i la convivència, II
DS núm. 57 (2 de desembre), pàg. 782.

- V -

Violència de gènere (vegeu Cases d’acollida per a dones
víctimes de — i Protocol interadministractiu de —)
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