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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Elecció membres de la Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm. 5473/15, relativa a la supervisió dels serveis

socials.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 116.

RGE núm. 6978/15, 6988/15 i 6989/15, relatives a renda

social (1 i 2).

DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 122-125.

RGE núm. 6981/15 a 6984/15, relatives a Fons

d’emergència social,  1 a 4.

DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 125-129.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4368/15, relativa a repatriació de Juan José

Marí Cabrales i millora de la situació a les presons

llatinoamericanes.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 90-92.

RGE núm. 4459/15, relativa a alliberament de Leopoldo

López.

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 66-69.

RGE núm. 4751/15, relativa a desenvolupament de la

disposició addicional única de la vigent Llei 9/2014, de 29

de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció de

la maternitat.

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 78.

RGE núm. 5033/15, relativa a l’arribada de pasteres i

polissons a bord.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 92-96.

RGE núm. 5034/15, relativa a presos polítics palestins.

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 69-72.

RGE núm. 5334/15, relativa a suport als refugiats que

arriben a la Unió Europea.

DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 54-61.

RGE núm. 5392/15, relativa a procediment d’inspecció al

Jutjat de Violència sobre la Dona d’Eivissa.

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 86-89.

RGE núm. 7711/15, relativa a historial social únic i

homologat per a totes les administracions i entitats.

DS núm. 10 (19 de novembre), pàg. 134-137.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria. 

DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 6-23.

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció

de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a treball. 

DS núm. 3 (17 de setembre), pàg. 26-50.

RGE núm. 7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre els fets ocorreguts

l’horabaixa del passat dia 14 d’octubre al centre

socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 102-116.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

91.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 68.

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 78-

79 i 83.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 95.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 71.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 59.
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RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 88-89.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

135-136.

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 41 i 50. 

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 109 i 114.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 82-

83.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

90-91.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 67-68.

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 80-

81.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 92-93 i 96.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 69-70 i 72.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 57-58.

RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

135.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 12 i 21.

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball.  DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 37 i 50.

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 108 i 114.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

91.

RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 87.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

91.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 68.

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 81-

82.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 94.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 71.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 58-59 i 60.
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RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

135.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 13-14 i 21.

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 39 i 50.

F E R N Á N D E Z I  H E R R A N Z, S A N D R A  ( G r u p

Parlamentari Popular)

Preguntes

RGE núm. 6978/15, 6988/15 i 6989/15, relatives a renda

social (1 i 2). DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 122 i 124.

RGE núm. 6981/15 a 6984/15, relatives a Fons

d’emergència social,  1 a 4. DS núm. 9 (12 de novembre), pàg.

126 i 127-128.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 79-

80.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 94.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 71.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 55 i 60.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

134-135 i 136.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 10-11 i 20-21.

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 106-107 i 113-114.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 37 i 50.

GARAU I SALES, JAIME JUAN (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 68-69.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

136.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 14 i 22.

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 109-110 i 114-115.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

90 i 91-92.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 66-67 i 69.

RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 86-87 i 89.
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MARÍ I BOSÓ, JOSÉ VICENTE (Grup Parlamentari

Popular)

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 35-36 i 49-50.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup

Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 96.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 72.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 55-57.

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 41-43 i 50.

PICORNELL I LLADÓ, BALTASAR (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

90.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 67.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a

l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 93-94.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1d’octubre), pàg. 70-71.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

135.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 11-12.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 54-55 i 59-60.

SEIJAS I PATIÑO, M ARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Preguntes

RGE núm. 5473/15, relativa a la supervisió dels serveis

socials. DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 116.

Proposicions no de llei

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 80.

RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 87-88.

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 36 i 50.

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 107108 i 114.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4368/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a repatriació de Juan José Marí Cabrales i millora de la situació

a les presons llatinoamericanes. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg.

91.

RGE núm. 4459/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a suport a alliberament de Leopoldo López. DS núm. 5

(1d’octubre), pàg. 68.

RGE núm. 4751/15, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

desenvolupament de la disposició addicional única de la vigent

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció de la maternitat. DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 81.

RGE núm. 5033/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, relativa a
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l’arribada de pasteres i polissons a bord. DS núm. 7 (15

d’octubre), pàg. 94-95.

RGE núm. 5034/15, dels Grups Parlamentaris MÉS per

Mallorca i Podem Illes Balears, relativa a presos polítics

palestins. DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 71.

RGE núm. 5334/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a suport als refugiats que arriben a la Unió

Europea. DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 58.

RGE núm. 5392/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a procediment d’inspecció al Jutjat de Violència sobre la Dona

d’Eivissa. DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a historial social únic i homologat per a totes les

administracions i entitats. DS núm. 10 (19 de novembre), pàg.

135.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. DS núm. 2 (10 de

setembre), pàg. 12-13 i 21.

RGE núm.7322/15, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels fets ocorreguts l’horabaixa

del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu Es Pinaret.

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 108 i 114.

MEMBRES DEL GOVERN

C O N S E L L E R A  D E  S E R V E I S  S O C I A L S  I

COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Preguntes

RGE núm. 5473/15, relativa a la supervisió dels serveis

socials. DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 116.

RGE núm. 6978/15, 6988/15 i 6989/15, relatives a renda

social (1 i 2). DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 123-124 i

124-125.

RGE núm. 6981/15 a 6984/15, relatives a Fons

d’emergència social,  1 a 4. DS núm. 9 (12 de novembre), pàg.

126-127 i 128-129.

Compareixences

RGE núm. 4208/15 i 4286/15, sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern i

sobre les línies programàtiques de la seva conselleria. DS núm.

2 (10 de setembre), pàg. 6-9, 15-20 i 22-23.

RGE núm.7322/15, per tal d’informar dels fets ocorreguts

l’horabaixa del passat dia 14 d’octubre al centre socioeducatiu

Es Pinaret. DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 102-106, 110-112

i 115-116.

CONSELLER DE TREBALL, COM ERÇ I INDÚSTRIA,

IAGO NEGUERUELA I VÁZQUEZ

Compareixences

RGE núm. 4210/15 i 4288/15, del conseller de Treball,

Comerç i Indústria, sobre les directrius generals de l’acció de

govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat,

d’acord amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a treball. DS

núm. 3 (17 de setembre), pàg. 26-34, 43-49 i 50.

TEMÀTIC

- C -

Conselleria 

de Serveis Socials i Cooperació

DS núm. 2 (10 de setembre), pàg. 6.

de Treball, Comerç i Indústria

DS núm. 3 (17 de setembre), pàg. 26.

- F -

Fons emergència social

DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 125.

- H -

Historial social únic

DS núm. 10 (19 de novembre), pàg. 134.

- J -

Jutjat de violència sobre la dona

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 86.

- L -

López, Leopoldo

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 66.

Llei 9/2014, de protecció de la maternitat

DS núm. 6 (8 d’octubre), pàg. 78.

- M -

Marí Cabrales, Juan José

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 90.
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- P -

Pasteres

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 92.

Pinaret, Es

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 102.

Presons llatinoamericanes

DS núm. 7 (15 d’octubre), pàg. 90.

Presos polítics palestins

DS núm. 5 (1 d’octubre), pàg. 69.

- R -

Refugiats

DS núm. 4 (24 de setembre), pàg. 54.

Renda 

social

DS núm. 9 (12 de novembre), pàg. 122-125.

- S -

Serveis socials

DS núm. 8 (29 d’octubre), pàg. 116.
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