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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció o proclamació dels
membres de la Mesa de la comissió.
DS núm. 1, pàg. 2.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments
d’usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 4, pàg. 58.

RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a mesures per combatre les agressions al personal
sanitari de les Illes Balears.
DS núm. 5, pàg. 68.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació d’un protocol d’atenció a les oficines de consum de
les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH.
DS núm. 6, pàg. 78.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
adhesions a la Junta Arbitral de Consum.
DS núm. 7, pàg. 88.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital
de Can Misses.
DS núm. 8, pàg. 94.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les
Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 99.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
combatre el tabaquisme.
DS núm. 10, pàg. 140.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut
mental autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla
de professionals.
DS núm. 10, pàg. 144.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant
la meningitis A, C, W i Y.
DS núm. 11, pàg. 152.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen
40 metgesses embarassades de l’ib-salut.
DS núm. 11, pàg. 157.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar
la implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre
promoció de la dieta mediterrània als centres educatius i
sanitaris de les Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 103.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la
consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears.
DS núm. 8, pàg. 105.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i Consum
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 de les Illes Balears.
DS núm. 2, pàg. 6.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i Consum
sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma.
DS núm. 3, pàg. 36.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de Salut i
Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes
Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears.
DS núm. 9, pàg. 110.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 97-98.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 101.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 104.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 107.

DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 68 i 73.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 140 i 143.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 104.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 70-71.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 99-100 i 102-103.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 142.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 144-145, 148 i 149.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 153.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 157-
158 i 160-161.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 103.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 106.

Compareixences
RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i

Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 30-31.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 37-38,
39, 40, 41, 51, 52 i 53.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 112-
136.

FERNÁNDEZ I PRIETO, IRANTZU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 61-62.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 78 i 83.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 88 i 90.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 96.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 147.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 154-155.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 158.

Compareixences
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RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i
Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 22-23.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 50, 51
i 55.

FERRÀ I TERRASSA, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 60.

RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 69 i 73.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 79 i 83.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 89.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 97.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 100-101.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 141 i 144.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 146.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 154.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 159.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 103-104.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 107.

Compareixences
RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i

Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 22-23.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 45-46
i 47.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 122-
136.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 69-70.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 82.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 154.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 160.

Compareixences
RGE núm. 6893/19 i 6926/20, de la consellera de

Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 132-
136.

GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 5, pàg. 79-80.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
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RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 59-60.

RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 71-72.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 81.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 89-90.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 94-95 i 98.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 100.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 142-143.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 145-146.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 152 i 155-156.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 159.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 103.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 105-
106.

Compareixences
RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i

Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 18-20, 22 i 32.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 42-44.
45 i 53-54.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del

transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 116-
136.

JUAN I GUASCH, MARIANO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari

Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 95.

MARTÍN I PERDIZ, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 59.

RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 68-69 i
73.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 78 i 83.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 88-89.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 96-97.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 100.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 120-
136.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 141 i 144.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 145.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 153.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 158.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
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implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 103.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 106-
107.

Compareixences
RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i

Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg.16 i 17-18.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 41, 42
i 53.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 58-59
i 62-63.

PONS I SALOM, CATALINA (Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4777/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a compensacions pels desplaçaments d’usuaris
del Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 4, pàg. 61.

RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 72-73.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 81-82.

RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 90.

RGE núm. 4278/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a l’accés a l’aparcament de l’Hospital de
Can Misses, DS núm. 8, pàg. 97.

RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 101.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 141-142.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental

autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 145.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 153.

RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 160.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6770/19, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’explicar la
implantació del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció
de la dieta mediterrània als centres educatius i sanitaris de les
Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 103.

RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 107.

Compareixences
RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i

Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 28-29 i 30.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 48, 49
i 54-55.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 128-
136.

RIBAS I MARINO, IDOIA (Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5135/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca
i Mixt, relativa a mesures per combatre les agressions al
personal sanitari de les Illes Balears, DS núm. 5, pàg. 70.

RGE núm. 6265/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a creació d’un protocol d’atenció a les oficines de
consum de les Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH, DS núm. 6, pàg. 80.

RGE núm. 7331/19, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a combatre el tabaquisme, DS núm. 10, pàg. 143.

RGE núm. 7343/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació econòmica del Pla de salut mental
autonòmic per tal de poder incrementar la plantilla de
professionals, DS núm. 10, pàg. 146-147.

RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y, DS núm. 11, pàg. 154.
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RGE núm. 7866/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la situació de discriminació que pateixen 40
metgesses embarassades de l’ib-salut, DS núm. 11, pàg. 159.
Compareixences

RGE núm. 3071/19, de la consellera de Salut i
Consum 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 de les Illes Balears, DS
núm. 2, pàg. 24-26 i 27.

RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut i
Consum sobre la intoxicació alimentària de 51 persones en un
establiment de menjar oriental a Palma, DS núm. 3, pàg. 47, 48
i 54.

RGE núm. 6893/19 I 6926/20, de la consellera de
Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 125-
136.

SAGRERAS I BALLESTER, SEBASTIÀ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6473/19, presentada pels Grups

Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a adhesions a la Junta Arbitral de Consum, DS núm. 7,
pàg. 89.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6925/19, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a servei de transport aeri sanitari de les Illes
Balears, DS núm. 8, pàg. 101-102.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 6893/19, del Grup Parlamentari

Ciudadanos, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de
la consellera de Salut per tal d’informar sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 8, pàg. 107.

Compareixences
RGE núm. 6893/19 i 6926/20, de la consellera de

Salut i Consum sobre el servei de transport aeri sanitari a les
Illes Balears i la situació en què es troba la concessió del
transport aeri sanitari a les Illes Balears, DS núm. 9, pàg. 132-
136.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
GÓMEZ I PICARD

Compareixences
RGE núm. 3071/19, 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 de

les Illes Balears, DS núm. 2, pàg. 6-10, 12-13, 14-16, 17, 18,
20-22. 23-24, 26-27, 29-30 i 31.

RGE núm. 4584/19, sobre la intoxicació alimentària
de 51 persones en un establiment de menjar oriental a Palma,
DS núm. 3, pàg. 36-37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54 i 55.

RGE núm. 6893/19 i 6926/20, sobre el servei de
transport aeri sanitari a les Illes Balears i la situació en què es
troba la concessió del transport aeri sanitari a les Illes Balears,
DS núm. 9, pàg. 110-136.

TEMÀTIC

- A -

Agressions al personal sanitari
DS núm. 5, pàg. 68.

- C -

Conselleria de Salut i Consum
DS núm. 2, pàg. 6.

- D -

Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta
mediterrània als centres educatius i sanitaris de les Illes
Balears

DS núm. 8, pàg. 103.

Desplaçaments d’usuaris del Servei de Salut
DS núm. 4, pàg. 58.

- H -

Hipoteques IRPH, afectats
DS núm. 6, pàg. 78.

Hospital de Can Misses, aparcament
DS núm. 8, pàg. 94.

- I -

Intoxicació alimentària
DS núm. 3, pàg. 36.

- J -

Junta Arbitral de Consum, adhesions
DS núm. 7, pàg. 88.
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- M -

Metgesses embarassades de l’ib-salut
DS núm. 11, pàg. 157.

- P -

Pla de salut mental
DS núm. 10, pàg. 144.

- T -

Tabaquisme
DS núm. 10, pàg. 140.

Transport aeri sanitari
DS núm. 8, pàg. 99.
DS núm. 8, pàg. 105.
DS núm. 9, pàg. 110.

- V -

Vacunació de la tetravalent meningitis A, C, W i Y
DS núm. 11, pàg. 152.
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