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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta.
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 454.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans
d'assistència.
DS núm. 60 (28 de novembre), pàg. 850-853.

PLANS DEL GOVERN

RGE núm. 6326/12, projecte definitiu del Pla director de
cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-
2015.
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 526-539.

PREGUNTES 

RGE núm. 9645/12, 9662/12 i 9663/12, relatives a atenció a
les víctimes de la violència de gènere, a campanyes de
prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere
i a subvencions a associacions relacionades amb la protecció
de les dones.
DS núm. 38 (7 de març), pàg. 506-508.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 5912/12, relativa a sanitat per a totes les
persones.
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 454-459.

RGE núm. 6187/12, relativa a defensa de l'atenció a les
persones amb dependència.
DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 470-475.

RGE núm. 6298/12, a favor de la Llei de dependència.
DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 475-479.

RGE núm. 6970/12, relativa a accions formatives per a
joves desocupats.
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 459-462.

RGE núm. 7308/12, relativa a protecció dels menors soldats
en el sistema legislatiu de l'Estat espanyol.
DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 482-486.

RGE núm. 7561/12, relativa a Any europeu de l'envelliment
actiu i de la solidaritat intergeneracional.
DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 486-491.

RGE núm. 7871/12, relativa a manteniment de la qualitat
dels serveis socials i de les ràtios dels equips
multiprofessionals.
DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 494-499.

RGE núm. 7953/12, relativa a mesures per lluitar contra
l'augment de la pobresa i l'exclusió social.
DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 499-503.

RGE núm. 8079/12, relativa a enfortiment dels bancs
d'aliments i manteniment del programa europeu d'ajuda
alimentària a les persones necessitades.
DS núm. 40 (21 de març), pàg. 542-547.

RGE núm. 8270/12, relativa a pressuposts per a la igualtat.
DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 563-568.

RGE núm. 8272/12, relativa a accés a l'habitatge.
DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 558-563.

RGE núm. 8344/12, relativa a victimització secundària.
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 462-466.

RGE núm. 8269/13, relativa a variable de gènere.
DS núm. 40 (21 de març), pàg. 547-552.

RGE núm. 8354/12, relativa a violència de gènere.
DS núm. 42 (11 d'abril), pàg. 574-578.

RGE núm. 9307/12, relativa a solidaritat amb la República
Democràtica del Congo.
DS núm. 42 (11 d'abril), pàg. 578-582.

RGE núm. 9335/12, relativa a evitar desnonaments injustos.
DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 622-628.

RGE núm. 9449/12, relativa a Palestina.
DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 618-622.

RGE núm. 9618/12, relativa a pensió de jubilació.
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 634-637.

RGE núm. 10392/12, relativa a no a les taxes a la justícia.
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 637-641.

RGE núm. 11270/12, relativa a afectació a les dones del
pagament de taxes judicials.
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 646-650.

RGE núm. 93/13, relativa a manteniment de l'alberg de la
Platja de Palma.
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 650-654.

RGE núm. 594/13, relativa a rebuig a les retallades als
serveis socials comunitaris.
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 658-662.

RGE núm. 648/13, relativa a lluita contra la celebració de
matrimonis forçats.
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 662-666.
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RGE núm. 649/13, relativa a accions i mesures per a la
prevenció dels suïcidis.
DS núm. 48 (23 de maig), pàg. 670-674.

RGE núm. 669/13, relativa a teleassistència domiciliària.
DS núm. 48 (23 de maig), pàg. 674-678.

RGE núm. 673/13, relativa a suport a la iniciativa
legislativa popular de dació en pagament.
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 706-712.

RGE núm. 1017/13, relativa a solidaritat amb les dones de
l'Índia.
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 712-715.

RGE núm. 1064/13, relativa a competències en matèria de
joventut.
DS núm. 51 (13 de juny), pàg. 718-723.

RGE núm. 1359/13, relativa a promocionar el comerç just.
DS núm. 51 (13 de juny), pàg. 723-726.

RGE núm. 1445/13, a favor de la llibertat d'expressió i
contra la repressió.
DS núm. 52 (19 de setembre), pàg. 730-735.

RGE núm. 3356/13, relativa a garantir la totalitat del servei
d'orientació laboral en totes les seus del SOIB a les nostres
illes.
DS núm. 54 (3 d'octubre), pàg. 754-757.

RGE núm. 3231/13, relativa a declaracions del Sr. Jorge
Fernández Díaz.
DS núm. 52 (19 de setembre), pàg. 735-739.

RGE núm. 3232/13, relativa a la solidaritat no es pot
penalitzar.
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 742-745.

RGE núm. 3354/13, relativa a exempció del copagament
farmacèutic per a les persones amb discapacitat.
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 745-749.

RGE núm. 3834/13, relativa a llei reguladora de l'accés a
l'habitatge.
DS núm. 54 (3 d'octubre), pàg. 757-761.

RGE núm. 4117/13, relativa a pobresa infantil.
DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 794-799.

RGE núm. 4498/13, a favor de la memòria històrica.
DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 814-818.

RGE núm. 4490/13, relativa a defensa del dret a la lliure
elecció de les dones al seu embaràs.
DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 799-804.

RGE núm. 4497/13, relativa a drets civils de les persones
homosexuals.
DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 838-843.

RGE núm. 4738/13, relativa a Bangladesh.
DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 843-846.

RGE núm. 9432/13, relativa a suport de les persones
homosexuals a Rússia.
DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 810-813.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8319/12 i 8395/12, del conseller de Salut, Família
i Benestar Social sobre les línies d'actuació i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat.
DS núm. 38 (7 de març), pàg. 508-520.

RGE núm. 3629/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears, mesures d'estalvi (VI).
DS núm. 43 (18 d'abril), pàg. 586-599.

RGE núm. 3631/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears, mesures d'estalvi (VIII).
DS núm. 43 (18 d'abril), pàg. 599-613.

RGE núm. 4611/13 i 4647/13, de la consellera de Família i
Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura de la Conselleria de Família i Serveis Socials i
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern.
DS núm. 49 (30 de maig), pàg. 682-700.

RGE núm. 6678/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre la nova reformulació del Consorci
sociosanitari.
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 766-777.

RGE núm. 9289/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les mancances alimentàries dels infants a les
Illes Balears.
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 777-791.

RGE núm. 10333/13, de la Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre els fets ocorreguts al centre Es Pinaret.
DS núm. 58 (31 d'octubre), pàg. 822-833.

ACORDS DE PONÈNCIES

Acord de la Ponència d'estudi sobre la participació de les
institucions amb competència i les entitats socials per
avaluar la situació dels nins i nines de la nostra comunitat,
relatiu a proposta de denominació de la ponència.
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 634.

Debat i votació del pla de treball de la Ponència d'estudi
sobre la participació de les institucions amb competència i
les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc
a les Illes Balears.
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 749-750.
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D'ALTRES ESCRITS

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 682/2013, adoptat amb
relació a l’escrit RGE núm. 201/13, pel qual es tramet la
Proposició no de llei RGE núm. 3897/12, relativa a pobresa
i infància, aprovada per aquesta comissió dia 4 d’octubre
de 2012.
DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 470.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BARCELÓ I MARTÍ, JOANA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a accions formatives per a joves desocupats, DS núm.
34 (7 de febrer), pàg. 459-460 i 461-462.

RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pensió de jubilació, DS núm. 45 (2 de maig), pàg.
634 i 636-637.

RGE núm. 3356/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir la totalitat del servei d'orientació laboral en
totes les seus del SOIB a les nostres illes, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 754-755 i 756-757.

Compareixences
RGE núm. 3629/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VI), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
587-588 i 595-596.

BAUZÁ I ALONSO, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans

d'assistència, DS núm. 60 (28 de novembre), pàg. 851 i 852.

Plans del Govern 
RGE núm. 6326/12, projecte definitiu del Pla director de

cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015,
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 531-533 i 536-537.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones,
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 456-458.

RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
protecció dels menors soldats en el sistema legislatiu de l'Estat
espanyol, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 484-485.

RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pressuposts per a la igualtat, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 565-
567.

RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pensió de jubilació, DS núm. 45 (2 de maig), pàg.
636-636.

RGE núm. 93/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
manteniment de l'alberg de la Platja de Palma, DS núm. 46 (9
de maig), pàg. 652-653.

RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la celebració de matrimonis forçats, DS núm. 47
(16 de maig), pàg. 662-663 i 665-666.

RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a teleassistència domiciliària, DS núm. 48 (23 de
maig), pàg. 675-677.

RGE núm. 3356/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir la totalitat del servei d'orientació laboral en
totes les seus del SOIB a les nostres illes, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 756.

RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz, DS núm. 52 (19
de setembre), pàg. 737-738.

RGE núm. 3354/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció del copagament farmacèutic per a les
persones amb discapacitat, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg.
747-748.

RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a drets civils de les persones homosexuals, DS núm. 59 (14 de
novembre), pàg. 839-840.

RGE núm. 9432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport de les persones homosexuals a Rússia, DS núm. 57 (24
d'octubre), pàg. 812-813.

Compareixences 
RGE núm. 8319/12 i 8395/12, del conseller de Salut,

Família i Benestar Social sobre les línies d'actuació i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, DS núm. 38 (7 de març), pàg.
513-515 i 518-519.

RGE núm. 4611/13 i 4647/13, de la consellera de Família
i Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura de la Conselleria de Família i Serveis Socials i sobre
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 49 (30 de maig), pàg. 689-691 i
697-698.

RGE núm. 9289/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les mancances alimentàries dels infants a les Illes
Balears, DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 782-783 i 788-789.

RGE núm. 10333/13, de la Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre els fets ocorreguts al centre Es Pinaret, DS núm.
58 (31 d'octubre), pàg. 826-828 i 831.

Acords de ponències
Debat i votació del pla de treball de la Ponència d'estudi

sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les
Illes Balears, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 749-750.
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BAUZÁ I COLOM, ROSA MARÍA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

suport a la iniciativa legislativa popular de dació en pagament,
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 719-711.

BONET I BONET, COSME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 93/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

manteniment de l'alberg de la Platja de Palma, DS núm. 46 (9
de maig), pàg. 651-652.

RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de joventut, DS núm. 51 (13
de juny), pàg. 718-719 i 721-723.

RGE núm. 4498/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la memòria històrica, DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 815-816.

Compareixences 
RGE núm. 3631/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VIII), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
601-603 i 608-609.

CAMPS I BUENAVENTURA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

defensa de l'atenció a les persones amb dependència, DS núm.
35 (14 de febrer), pàg. 473-474.

RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les
ràtios dels equips multiprofessionals, DS núm. 37 (28 de
febrer), pàg. 496-498.

CARBONERO I MALBERTI, JAUME (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

accés a l'habitatge, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 559-560.
RGE núm. 3834/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a llei reguladora de l'accés a l'habitatge, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 758-759.

DIÉGUEZ I SEGUÍ, ANTONI J. (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

suport a la iniciativa legislativa popular de dació en pagament,
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 708-709.

JEREZ I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a victimització secundària, DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 462-
463 i 466.

MAICAS I SOCIAS, LLUÍS (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9307/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

solidaritat amb la República Democràtica del Congo, DS núm.
42 (11 d'abril), pàg. 580.

RGE núm. 9449/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Palestina, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 619-620.

RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis, DS núm.
48 (23 de maig), pàg. 671-672.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans

d'assistència, DS núm. 60 (28 de novembre), pàg. 850, 851 i
852.

Plans del Govern 
RGE núm. 6326/12, projecte definitiu del Pla director de

cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015,
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 528-529 i 534-535.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

protecció dels menors soldats en el sistema legislatiu de l'Estat
espanyol, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 483-484.

RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 486-487 i
490.

RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les
ràtios dels equips multiprofessionals, DS núm. 37 (28 de
febrer), pàg. 494-495 i 498-499.

RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i
l'exclusió social, DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 499-500 i 503.

RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i manteniment del
programa europeu d'ajuda alimentària a les persones
necessitades, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 542-543 i 546-547.

RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a victimització secundària, DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 463-
465.

RGE núm. 9335/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a evitar desnonaments injustos, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg.
623-624.
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RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a les retallades als serveis socials comunitaris,
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 658-659 i 661-662.

RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a teleassistència domiciliària, DS núm. 48 (23 de
maig), pàg. 674 i 677-678.

RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promocionar el comerç just, DS núm. 51 (13 de juny), pàg.
724-725.

RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la llibertat d'expressió i contra la repressió, DS núm. 52 (19 de
setembre), pàg. 731-732.

RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la solidaritat no es pot penalitzar, DS núm. 53 (26 de
setembre), pàg. 743.

RGE núm. 4117/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa infantil, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg.
794-795 i 798-799.

RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a drets civils de les persones homosexuals, DS núm. 59 (14 de
novembre), pàg. 840-842.

RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Bangladesh, DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 844.

Compareixences 
RGE núm. 8319/12 i 8395/12, del conseller de Salut,

Família i Benestar Social sobre les línies d'actuació i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, DS núm. 38 (7 de març), pàg.
510-511 i 516-517.

RGE núm. 4611/13 i 4647/13, de la consellera de Família
i Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura de la Conselleria de Família i Serveis Socials i sobre
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 49 (30 de maig), pàg. 685-687 i
695-696.

RGE núm. 6678/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre la nova reformulació del Consorci sociosanitari,
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 767-769 i 773-774.

RGE núm. 9289/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les mancances alimentàries dels infants a les Illes
Balears, DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 779-781 i 786-787.

RGE núm. 10333/13, de la Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre els fets ocorreguts al centre Es Pinaret, DS núm.
58 (31 d'octubre), pàg. 824-825 i 830.

Acords de ponències
Debat i votació del pla de treball de la Ponència d'estudi

sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les
Illes Balears, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 749.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a accions formatives per a joves desocupats, DS núm.
34 (7 de febrer), pàg. 460-461.

RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 488-489.

RGE núm. 8269/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
variable de gènere, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 550-551.

RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
accés a l'habitatge, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 560-562.

RGE núm. 9335/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a evitar desnonaments injustos, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg.
625-626.

RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la llibertat d'expressió i contra la repressió, DS núm. 52 (19 de
setembre), pàg. 732-734.

Compareixences
RGE núm. 3629/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VI), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
592-594 i 598-599.

RGE núm. 6678/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre la nova reformulació del Consorci sociosanitari,
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 770-771 i 775-776.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes 
RGE núm. 9645/12, 9662/12 i 9663/12, relatives a atenció

a les víctimes de la violència de gènere, a campanyes de
prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere i a
subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les
dones, DS núm. 38 (7 de març), pàg. 506 i 507-508.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8269/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

variable de gènere, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 549-550.
RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

pressuposts per a la igualtat, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 564-
565.

RGE núm. 8354/12, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a violència de gènere, DS núm. 42 (11 d'abril), pàg.
574-575 i 578.

RGE núm. 10392/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no a les taxes a la justícia, DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 638-
639.

RGE núm. 11270/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a afectació a les dones del pagament de taxes judicials.
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 646-647 i 649-650.

RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la celebració de matrimonis forçats, DS núm. 47
(16 de maig), pàg. 664-665.

RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solidaritat amb les dones de l'Índia, DS núm. 50 (6 de juny),
pàg. 713-714.

RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu
embaràs, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 799-801, 803 i 804.

RGE núm. 9432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport de les persones homosexuals a Rússia, DS núm. 57 (24
d'octubre), pàg. 811.
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SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 2472/13, de cans

d'assistència, DS núm. 60 (28 de novembre), pàg. 850-851, 852
i 853.

Plans del Govern 
RGE núm. 6326/12, projecte definitiu del Pla director de

cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015,
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 529-531 i 535-536.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones,
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 454-455 i 458-459.

RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
defensa de l'atenció a les persones amb dependència, DS núm.
35 (14 de febrer), pàg. 470-471 i 474.

RGE núm. 6298/12, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la Llei de dependència, DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 475-476
i 478-479.

RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accions formatives per a joves desocupats, DS núm.
34 (7 de febrer), pàg. 460.

RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
protecció dels menors soldats en el sistema legislatiu de l'Estat
espanyol, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 482-483 i 485-486.

RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 487-488.

RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les
ràtios dels equips multiprofessionals, DS núm. 37 (28 de
febrer), pàg. 495-496.

RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i
l'exclusió social, DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 500-502.

RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i manteniment del
programa europeu d'ajuda alimentària a les persones
necessitades, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 543-544.

RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a victimització secundària, DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 465-
466.

RGE núm. 8269/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
variable de gènere, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 547-549 i
551-552.

RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
pressuposts per a la igualtat, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 563-
564 i 567-568.

RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
accés a l'habitatge, DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 558-559 i 562-
563.

RGE núm. 8354/12, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a violència de gènere, DS núm. 42 (11 d'abril), pàg.
575-576.

RGE núm. 9307/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
solidaritat amb la República Democràtica del Congo, DS núm.
42 (11 d'abril), pàg. 578-580 i 582.

RGE núm. 9335/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a evitar desnonaments injustos, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg.
622-623 i 626-627.

RGE núm. 9449/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Palestina, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 618-619 i 621-622.

RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pensió de jubilació, DS núm. 45 (2 de maig), pàg.
635.

RGE núm. 10392/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no a les taxes a la justícia, DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 637-
638 i 640.

RGE núm. 11270/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a afectació a les dones del pagament de taxes judicials.
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 647-648.

RGE núm. 93/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
manteniment de l'alberg de la Platja de Palma, DS núm. 46 (9
de maig), pàg. 650-651 i 653-654.

RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a les retallades als serveis socials comunitaris,
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 659-660.

RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la celebració de matrimonis forçats, DS núm. 47
(16 de maig), pàg. 665.

RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis, DS núm.
48 (23 de maig), pàg. 672-673.

RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a teleassistència domiciliària, DS núm. 48 (23 de
maig), pàg. 674-675.

RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport a la iniciativa legislativa popular de dació en pagament,
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 706-708 i 711-712.

RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solidaritat amb les dones de l'Índia, DS núm. 50 (6 de juny),
pàg. 712-713 i 714-715.

RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de joventut, DS núm. 51 (13
de juny), pàg. 719-720.

RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promocionar el comerç just, DS núm. 51 (13 de juny), pàg.
723-724 i 726.

RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la llibertat d'expressió i contra la repressió, DS núm. 52 (19 de
setembre), pàg. 730-731 i 734-735.

RGE núm. 3356/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir la totalitat del servei d'orientació laboral en
totes les seus del SOIB a les nostres illes, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 755-756.

RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz, DS núm. 52 (19
de setembre), pàg. 735 i 738.

RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la solidaritat no es pot penalitzar, DS núm. 53 (26 de
setembre), pàg. 742-743 i 744-745.

RGE núm. 3354/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció del copagament farmacèutic per a les
persones amb discapacitat, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg.
746.

RGE núm. 3834/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a llei reguladora de l'accés a l'habitatge, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 757-758 i 760-761.
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RGE núm. 4117/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa infantil, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg.
795-797.

RGE núm. 4498/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la memòria històrica, DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 814-815
i 817-818.

RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu
embaràs, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 801-802.

RGE núm. 4497/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a drets civils de les persones homosexuals, DS núm. 59 (14 de
novembre), pàg. 838-839 i 842-843.

RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Bangladesh, DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 843-844 i
845-846.

RGE núm. 9432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a suport de les persones homosexuals a Rússia, DS núm. 57 (24
d'octubre), pàg. 810-811 i 813.

Compareixences 
RGE núm. 3629/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VI), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
589-590 i 596-597.

RGE núm. 8319/12 i 8395/12, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social sobre les línies d'actuació i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
seves àrees de responsabilitat, DS núm. 38 (7 de març), pàg.
511-513 i 517-518.

RGE núm. 3631/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VIII), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
604-605 i 610-611.

RGE núm. 4611/13 i 4647/13, de la consellera de Família
i Serveis Socials, sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura de la Conselleria de Família i Serveis Socials i sobre
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 49 (30 de maig), pàg. 687-689 i
696-697.

RGE núm. 6678/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre la nova reformulació del Consorci sociosanitari,
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 769-770 i 774-775.

RGE núm. 9289/13, de la consellera de Família i Serveis
Socials, sobre les mancances alimentàries dels infants a les Illes
Balears, DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 781-782 i 787-788.

RGE núm. 10333/13, de la Consellera de Família i Serveis
Socials, sobre els fets ocorreguts al centre Es Pinaret, DS núm.
58 (31 d'octubre), pàg. 825-826 i 830-831.

Acords de ponències
Debat i votació del pla de treball de la Ponència d'estudi

sobre la participació de les institucions amb competència i les
entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les
Illes Balears, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 749.

SANZ I BENEJAM, ALEJANDRO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i manteniment del
programa europeu d'ajuda alimentària a les persones
necessitades, DS núm. 40 (21 de març), pàg. 544-546.

RGE núm. 9307/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
solidaritat amb la República Democràtica del Congo, DS núm.
42 (11 d'abril), pàg. 580-581.

RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de joventut, DS núm. 51 (13
de juny), pàg. 720-721.

RGE núm. 3232/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la solidaritat no es pot penalitzar, DS núm. 53 (26 de
setembre), pàg. 743-744.

RGE núm. 4498/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la memòria històrica, DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 816-817.

RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Bangladesh, DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 844-845.

Compareixences
RGE núm. 3631/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi (VIII), DS núm. 43 (18 d'abril), pàg.
607-608 i 612-613.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones,
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 455-456.

RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
defensa de l'atenció a les persones amb dependència, DS núm.
35 (14 de febrer), pàg. 471-473.

RGE núm. 6298/12, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de
la Llei de dependència, DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 476-
477.

RGE núm. 3231/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a declaracions del Sr. Jorge Fernández Díaz, DS núm. 52 (19
de setembre), pàg. 735-737.

RGE núm. 3354/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció del copagament farmacèutic per a les
persones amb discapacitat, DS núm. 53 (26 de setembre), pàg.
745-746 i 748-749.

TORRES I CABAÑERO, CAROLINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8354/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a violència de gènere, DS núm. 42 (11 d'abril), pàg.
576-577.

RGE núm. 9449/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
Palestina, DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 620-621.

RGE núm. 11270/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a afectació a les dones del pagament de taxes judicials.
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DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 648-6650.
RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis, DS núm.
48 (23 de maig), pàg. 670-671 i 673.

RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promocionar el comerç just, DS núm. 51 (13 de juny), pàg.
725-726.

RGE núm. 4117/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa infantil, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg.
797-798.

VALLÈS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6298/12, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de

la Llei de dependència, DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 477-
478.

RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i
l'exclusió social, DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 502-503.

RGE núm. 10392/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a no a les taxes a la justícia, DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 639-
640.

RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a les retallades als serveis socials comunitaris,
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 660-661.

RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solidaritat amb les dones de l'Índia, DS núm. 50 (6 de juny),
pàg. 714.

RGE núm. 3834/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a llei reguladora de l'accés a l'habitatge, DS núm. 54 (3
d'octubre), pàg. 760.

RGE núm. 4490/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa del dret a la lliure elecció de les dones al seu
embaràs, DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 802.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D'EDUCACIÓ,  CULTURA I
UNIVERSITATS, RAFAEL ÀNGEL BOSCH I SANS

Compareixences
RGE núm. 3629/12, sobre el Pla per a l'equilibri econòmic

de les Illes Balears, mesures d'estalvi (VI), DS núm. 43 (18
d'abril), pàg. 586-587, 588-589, 590-592, 594-595, 596, 597-
598 i 599.

RGE núm. 3631/12,sobre el Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears, mesures d'estalvi (VIII), DS núm. 43 (18
d'abril), pàg. 599-601, 603-604, 605-606, 608, 609, 611-612 i
613.

CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, ANTONIO GÓMEZ I
PÉREZ

Plans del Govern 
RGE núm. 6326/12, projecte definitiu del Pla director de

cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015,
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 526-528, 533-534 i 537-538.

CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, MARTÍ SANSALONI I OLIVER

Preguntes 
RGE núm. 9645/12, 9662/12 i 9663/12, relatives a atenció

a les víctimes de la violència de gènere, a campanyes de
prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere i a
subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les
dones, DS núm. 38 (7 de març), pàg. 507 i 508.

Compareixences 
RGE núm. 8319/12 i 8395/12, sobre les línies d'actuació i

sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, DS núm.
38 (7 de març), pàg. 508-510, 515-516 i 519-520.

CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS SOCIALS,
SANDRA FERNÁNDEZ I HERRANZ

Compareixences
RGE núm. 4611/13 i 4647/13, sobre les línies polítiques per

a la resta de legislatura de la Conselleria de Família i Serveis
Socials i sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord
amb el programa polític del Govern, DS núm. 49 (30 de maig),
pàg. 682-685, 691-695 i 698-700.

RGE núm. 6678/13, sobre la nova reformulació del
Consorci sociosanitari, DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 766-
767, 771-773 i 776-777.

RGE núm. 9289/13,sobre les mancances alimentàries dels
infants a les Illes Balears, DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 777-
779, 784-786 i 789-791.

RGE núm. 10333/13, sobre els fets ocorreguts al centre Es
Pinaret, DS núm. 58 (31 d'octubre), pàg. 822-824, 828-830 i
832-833.
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TEMÀTIC

- A -

Accions formatives
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 459.

Alberg de la Platja de Palma
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 658.

- B -

Banc d'aliments
DS núm. 40 (21 de març), pàg. 542.

Bangladesh
DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 843.

- C -

Cans d'assistència
DS núm. 60 (28 de novembre), pàg. 850.

Comerç just
DS núm. 51 (13 de juny), pàg. 723.

Conselleria 
de Família i Serveis Socials
DS núm. 49 (30 de maig), pàg. 682.
de Salut, Família i Benestar Social
DS núm. 38 (7 de març), pàg. 508.

Consorci sociosanitari
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 766.

Copagament farmacèutic
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 745.

- D -

Dació en pagament
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 706.

Dependència
atenció
DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 470.
llei
DS núm. 35 (14 de febrer), pàg. 475.

Desenvolupament
DS núm. 39 (14 de març), pàg. 526.

Desnonaments
DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 622.

Dones de l'Índia
DS núm. 50 (6 de juny), pàg. 712.

- E -

Embaràs
elecció lliure
DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg. 799.

Envelliment actiu
DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 486.

Exclusió social
DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 499.

- F -

Fernández Díaz, Jorge
DS núm. 52 (19 de setembre), pàg. 735.

Formació (vegeu Accions formatives)

- H -

Habitatge
accés
DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 558.
 DS núm. 54 (3 d'octubre), pàg. 757.

- I -

Igualtat
pressupost
DS núm. 41 (4 d'abril), pàg. 563.

Infància
ponència
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 634.
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 749.

- J -

Joventut
DS núm. 51 (13 de juny), pàg. 718.

- L -

Llibertat d'expressió
DS núm. 52 (19 de setembre), pàg. 730.

- M -

Mancances alimentàries
DS núm. 55 (10 d'octubre), pàg. 777.

Matrimonis forçats
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 662.
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Memòria històrica
DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 814.

Menors soldats
DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 482.

- P -

Palestina
DS núm. 44 (25 d'abril), pàg. 618.

Pensió de jubilació
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 634.

Persones homosexuals
DS núm. 57 (24 d'octubre), pàg. 810.
DS núm. 59 (14 de novembre), pàg. 838.

Pinaret, Es
 DS núm. 58 (31 d'octubre), pàg. 822.

Pla per a l'equilibri econòmic
mesures d'estalvi
DS núm. 43 (18 d'abril), pàg. 586 i 599.

Pobresa
DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 499.
infantil
DS núm. 56 (17 d'octubre), pàg.794.

Programa europeu d'ajuda alimentària
DS núm. 40 (21 de març), pàg. 542.

- R -

Repressió
DS núm. 52 (19 de setembre), pàg. 730.

República democràtica del Congo
solidaritat
DS núm. 42 (11 d'abril), pàg. 578.

Retallades
de serveis socials
DS núm. 47 (16 de maig), pàg. 658.

- S -

Sanitat universal
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 454.

Servei d'orientació laboral
 DS núm. 54 (3 d'octubre), pàg. 754.

Serveis socials
DS núm. 37 (28 de febrer), pàg. 494.

Solidaritat 
DS núm. 53 (26 de setembre), pàg. 742.
intergeneracional
DS núm. 36 (21 de febrer), pàg. 486.

Suïcidis
prevenció
 DS núm. 48 (23 de maig), pàg. 670.

- T -

Taxes judicials
DS núm. 45 (2 de maig), pàg. 637.
DS núm. 46 (9 de maig), pàg. 646.

Teleassistència domiciliària
 DS núm. 48 (23 de maig), pàg. 674.

- V -

Variable de gènere
DS núm. 40 (21 de març), pàg. 547.

Victimització secundària
DS núm. 34 (7 de febrer), pàg. 462.

Violència de gènere
DS núm. 42 (11 d'abril), pàg. 574.
atenció a les víctimes
DS núm. 38 (7 de març), pàg. 506.
campanyes de prevenció i sensibilització
DS núm. 38 (7 de març), pàg. 506.
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