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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del càrrec de secretari o secretària
DS núm. 31, pàg. 388.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat
universal de les Illes Balears.
DS núm. 36, pàg. 450.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7857/15, relativa a Pla autonòmic contra el
tràfic de dones amb fins d’explotació sexual.
DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 17510/16, relativa a matrimonis forçats.
DS núm. 29, pàg. 364.

RGE núm. 1916/17, relativa a projecte integral per
fomentar l’envelliment actiu.
DS núm. 31, pàg. 388.

RGE núm. 1917/17, relativa a projecte pilot de concessió de
microcrèdits per a l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat
a col·lectius vulnerables.
DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2559/17, relativa a increment de les pensions.
DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 2566/17, relativa a defensa dels drets humans a
EEUU i contra les polítiques immigratòries del president
Trump.
DS núm. 31, pàg. 392.

RGE núm. 3234/17, relativa a defensa de la llibertat
d’expressió i la derogació de la llei mordassa.
DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, relativa a prohibició dels anuncis de
contacte en premsa.
DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4291/17, relativa a canvi de nom dels menors
transsexuals i del dret de filiació de les parelles de dones
lesbianes.
DS núm. 34, pàg. 429.

RGE núm. 4368/17, relativa a transfòbia i expressions d’odi
contra les persones.
DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, relativa a l’impuls a la normalització
internacional de Cuba.
DS núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 5414/17, relativa a restabliment de la
subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat
Social dels cuidadors no professionals de persones en
situació de dependència i a l’ingrés de la seva corresponent
cotització a càrrec exclusiu de l’Estat.
DS núm. 34, pàg. 424.

RGE núm. 6417/17, relativa a declaració de solidaritat amb
el poble de Veneçuela.
DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, relativa a espoli d’arena al Sàhara.
DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10134/17, relativa a campanya per a la difusió
del Pacte ReAcció.
DS núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10135/17, relativa a situació a Veneçuela.
DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 10349/17, relativa a cadira d’Antonio Maceo.
DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12773/17, relativa al diàleg, la fraternitat i la
convivència amb el poble de Catalunya.
DS núm. 40, pàg. 510.

RGE núm. 12996/17, relativa a actuacions en relació amb
la infància i l’adolescència.
DS núm. 40, pàg. 510.

RGE núm. 14155/17, relativa a Dia internacional contra la
violència de gènere.
DS núm. 41, pàg. 521.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 16035/16, del nou director de l’Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el
nou impuls que pensa donar a l’esmentada oficina.
DS núm. 29, pàg. 367.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu.
DS núm. 28, pàg. 350.

RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou
impuls que pensa donar a l’oficina esmentada.
DS núm. 30, pàg. 372.
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RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP.
DS núm. 38, pàg. 482.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del
dret de filiació de les parelles de dones lesbianes. DS núm. 34,
pàg. 429.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del
dret de filiació de les parelles de dones lesbianes. DS núm. 34,
pàg. 429.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.
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RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.

RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte pilot de concessió de microcrèdits per a
l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a col·lectius
vulnerables. DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del
dret de filiació de les parelles de dones lesbianes. DS núm. 34,
pàg. 429.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del
dret de filiació de les parelles de dones lesbianes. DS núm. 34,
pàg. 429.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.
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RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu. DS
núm. 28, pàg. 350.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.

RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte pilot de concessió de microcrèdits per a
l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a col·lectius
vulnerables. DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4291/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a canvi de nom dels menors transsexuals i del
dret de filiació de les parelles de dones lesbianes. DS núm. 34,
pàg. 429.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva

corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu. DS
núm. 28, pàg. 350.

RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

GARAU I SALAS, JAUME (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte pilot de concessió de microcrèdits per a
l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a col·lectius
vulnerables. DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 5414/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial
de la Seguretat Social del cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència i a l’ingrés de la seva
corresponent cotització a càrrec exclusiu de l’Estat. DS núm.
34, pàg. 424.
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Compareixences
RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu. DS
núm. 28, pàg. 350.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

Compareixences
RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.

RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte pilot de concessió de microcrèdits per a
l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a col·lectius
vulnerables. DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

Compareixences
RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.
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Proposicions no de llei
RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

Compareixences
RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

PICORNELL I LLADÓ, BALTASAR (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu. DS
núm. 28, pàg. 350.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.
RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.
RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa

dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7857/15, dels grups parlamentaris Socialista,

Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,
relativa a Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual. DS núm. 37, pàg. 468.
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RGE núm. 17510/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a matrimonis forçats. DS núm. 29, pàg. 364.

RGE núm. 1916/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte integral per fomentar l’envelliment actiu. DS núm.
31, pàg. 388.

RGE núm. 1917/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte pilot de concessió de microcrèdits per a
l’autoocupació i l’emprenedoria adreçat a col·lectius
vulnerables. DS núm. 32, pàg. 400.

RGE núm. 2559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a increment de les pensions. DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 2566/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a defensa dels drets humans a EEUU i contra les
polítiques immigratòries del president Trump. DS núm. 31,
pàg. 392.

RGE núm. 3234/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a defensa de la llibertat d’expressió i la
derogació de la llei mordassa. DS núm. 33, pàg. 410.

RGE núm. 4098/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a prohibició dels anuncis de contacte en
premsa. DS núm. 33, pàg. 418.

RGE núm. 4368/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a transfòbia i expressions d’odi contra les
persones. DS núm. 35, pàg. 440.

RGE núm. 4559/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’impuls a la normalització internacional de Cuba. DS
núm. 35, pàg. 436.

RGE núm. 6417/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela. DS núm.
39, pàg. 498.

RGE núm. 7824/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a espoli d’arena al
Sàhara. DS núm. 37, pàg. 471.

RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya per a la difusió del Pacte ReAcció. DS
núm. 41, pàg. 518.

RGE núm. 10135/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació a Veneçuela. DS núm. 39, pàg. 498.

RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cadira d’Antonio Maceo. DS núm. 42, pàg. 530.

RGE núm. 12996/17, dels grups parlamentaris Popular,
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
actuacions en relació amb la infància i l’adolescència. DS núm.
40, pàg. 510.

RGE núm. 14155/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a Dia
internacional contra la violència de gènere. DS núm. 41, pàg.
521.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16035/16, del Grup Parlamentari Popular, del

nou director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per
tal d’informar sobre el nou impuls que pensa donar a
l’esmentada oficina. DS núm. 29, pàg. 367.

Compareixences
RGE núm. 15798/16, de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, per tal d’informar sobre l’àmbit socioeducatiu. DS
núm. 28, pàg. 350.

RGE núm. 16035/16, del director de l’Oficina de Defensa
dels Drets del Menor, per tal d’informar sobre el nou impuls
que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

RGE núm. 6953/17, de la consellera de Serveis Socials i
Cooperació, per tal d’informar dels canvis en els serveis del
SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
Del Projecte de llei RGE núm. 3355/17, d’accessibilitat

universal de les Illes Balears. DS núm. 36, pàg. 450.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ, JOSEFA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Compareixences
RGE núm. 15798/16, per tal d’informar sobre l’àmbit

socioeducatiu. DS núm. 28, pàg. 350.
RGE núm. 6953/17, per tal d’informar dels canvis en els

serveis del SEPAP. DS núm. 38, pàg. 482.

ALTRES CÀRRECS

DIRECTOR DE L’OFICINA DE DEFENSA DELS DRETS
DEL MENOR (Serafín Carballo i García)

Compareixences
RGE núm. 16035/16, per tal d’informar sobre el nou impuls

que pensa donar a l’oficina esmentada. DS núm. 30, pàg. 372.

TEMÀTIC

- A -

Accessibilitat universal
DS núm. 36, pàg. 450.

Adolescència (vegeu Infància i —)

Àmbit socioeducatiu
DS núm. 28, pàg. 350.
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Anuncis de contacte
DS núm. 33, pàg. 418.

Autoocupació
DS núm. 32, pàg. 400.

- C -

Cadira d’Antonio Maceo
DS núm. 42, pàg. 530.

Catalunya
DS núm. 40, pàg. 510.

Col·lectius vulnerables
DS núm. 32, pàg. 400.

Cuba
DS núm. 35, pàg. 436.

Cuidadors no professionals
DS núm. 34, pàg. 424.

- D -

Dones, tràfic
DS núm. 37, pàg. 468.

Drets humans
DS núm. 31, pàg. 392.

- E -

Estats Units
DS núm. 31, pàg. 392.

Emprenedoria
DS núm. 32, pàg. 400.

Envelliment actiu
DS núm. 31, pàg. 388.

Explotació sexual
DS núm. 37, pàg. 468.

- I -

Immigració, polítiques
DS núm. 31, pàg. 392.

Infància i adolescència
DS núm. 40, pàg. 510.

- L -

Lesbianes
dret de filiació
DS núm. 34, pàg. 429.

Llei mordassa
DS núm. 33, pàg. 410.

Llibertat d’expressió
DS núm. 33, pàg. 410.

- M -

Maceo, Antonio (vegeu Cadira d’—)

Matrimonis forçats
DS núm. 29, pàg. 364.

Menors transsexuals
DS núm. 34, pàg. 429.

Microcrèdits
DS núm. 32, pàg. 400.

- O -

Odi, expressions
DS núm. 35, pàg. 440.

Oficina de Defensa dels Drets del Menor
DS núm. 29, pàg. 367.
DS núm. 30, pàg. 372.

- P -

Pacte ReAcció
DS núm. 41, pàg. 518.

Parelles lesbianes
DS núm. 34, pàg. 429.

Pensions, increment
DS núm. 32, pàg. 401.

Persones en situació de dependència
DS núm. 34, pàg. 424.

Pla autonòmic contra el tràfic de dones amb fins
d’explotació sexual

DS núm. 37, pàg. 468.
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- S -

Sàhara, espoli d’arena
DS núm. 37, pàg. 471.

Seguretat Social
DS núm. 34, pàg. 424.

SEPAP
DS núm. 38, pàg. 482.

- T -

Transfòbia
DS núm. 35, pàg. 440.

Trump
DS núm. 31, pàg. 392.

- V -

Veneçuela
DS núm. 39, pàg. 498.

Violència de gènere
Dia Internacional
DS núm. 41, pàg. 521.
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