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INICIATIVES

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7496/19, relativa a la incorporació al calendari
vacunal infantil de la vacuna contra la meningitis B per a
l’any 2020.
DS núm. 12, pàg. 164.

RGE núm. 7696/19, relativa a la gestió integral del servei
d’urgències extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera
a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 168.

RGE núm. 9134/19, relativa a traspàs dels serveis sanitaris
de les institucions penitenciàries al Govern de les Illes
Balears.
DS núm. 24, pàg. 374.

RGE núm. 11647/19, relativa a impacte del canvi climàtic
sobre la salut.
DS núm. 14, pàg. 194.

RGE núm. 1771/20, relativa a una baremació ràpida i àgil
en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les Illes
Balears.
DS núm. 14, pàg. 198.

RGE núm. 1908/20, relativa a servei d’ambulàncies a
Eivissa.
DS núm. 26, pàg. 420.

RGE núm. 1909/20, relativa a un centre de salut a Pere
Garau i millora de les instal·lacions de l’actual, així com de
la resta dels centres de les Illes Balears.
DS núm. 16, pàg. 228.

RGE núm. 1917/20, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau.
DS núm. 16, pàg. 233.

RGE núm. 2711/20, relativa a donació de llet materna.
DS núm. 27, pàg. 436.

RGE núm. 2712/20, relativa a introducció de la perspectiva
de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris.
DS núm. 29, pàg. 456.

RGE núm. 4408/20, relativa a trasllat de pacients a centres
sanitaris ubicats fora de l’àrea de salut de la seva localitat. 
DS núm. 28, pàg. 444.

RGE núm. 4415/20, relativa a l’abonament de les quantitats
pendents en concepte d’adaptació del lloc de feina de les
empleades embarassades i durant el període de lactància
del personal de l’ib-salut.
DS núm. 32, pàg. 492.

RGE núm. 5286/20, relativa a reconeixement de la tasca de
tot el personal sanitari i professionals que garanteixen els
subministraments i serveis bàsics durant la crisi de la
COVID-19.
DS núm. 19, pàg. 272.

RGE núm. 5632/20, relativa a adopció de mesures per la
Conselleria de Salut i Consum respecte dels zeladors del
Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 23, pàg. 362.

RGE núm. 5910/20, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals.
DS núm. 18, pàg. 258.

RGE núm. 6132/20, relativa a mesures de protecció per al
personal farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la
COVID-19.
DS núm. 19, pàg. 277.

RGE núm. 6243/20, relativa al reforçament de les unitats
d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19.
DS núm. 18, pàg. 263.

RGE núm. 6843/20, relativa a elaboració d’un pla
d’acompanyament en els centres hospitalaris per combatre
les situacions de soledat dels pacients durant l’estat
d’alarma per la COVID-19.
DS núm. 20, pàg. 286.

RGE núm. 7036/20, relativa a realització de tests massius
per detectar casos de la COVID-19 en la població de les
Illes Balears.
DS núm. 20, pàg. 291.

RGE núm. 7050/20, relativa a retirada del material no
homologat i proves diagnòstiques de la COVID-19 als
sanitaris.
DS núm. 21, pàg. 304.

RGE núm. 7696/20, relativa a mesures sobre la prevenció
del suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-
19.
DS núm. 21, pàg. 313.

RGE núm. 7911/20, relativa a col·locació de mampares de
seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 367.

RGE núm. 8123/20, relativa a distribució de mascaretes a
les farmàcies. 
DS núm. 24, pàg. 381.

RGE núm. 8124/20, relativa a pla de xoc postCOVID-19.
DS núm. 29, pàg. 461. 

RGE núm. 8167/20, relativa a cessament del Sr. Manuel
Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 480.
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RGE núm. 8170/20, relativa a augment de la retribució dels
professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 503.

RGE núm. 8173/20, relativa a l’elaboració urgent d’un pla
d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19 a la
tardor. 
DS núm. 26, pàg. 428.

RGE núm. 8220/20, relativa a control de les pràctiques
bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19.
DS núm. 27, pàg. 438.

RGE núm. 8330/20, relativa al sistema de cita prèvia per a
la donació de sang implementat pel Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears durant l’estat d’alarma per a la gestió de
la COVID-19.
DS núm. 31, pàg. 485.

RGE núm. 8519/20, relativa a l’impuls a la donació de sang
a les Illes Balears.
DS núm. 32, pàg. 494.

RGE núm. 8544/20, relativa a servei d’ambulància a Sant
Joan de Labritja. 
DS núm. 30, pàg. 473.

RGE núm. 8690/20, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 508.

RGE núm. 8708/20, relativa a reobertura de les unitats
bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la crisi
sanitària generada per la COVID-19.
DS núm. 36, pàg. 570.

RGE núm. 8709/20, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament.
DS núm. 37, pàg. 580.

RGE núm. 8889/20, relativa a reactivació dels programes
de cribratge de càncer.
DS núm. 36, pàg. 574.

RGE núm 8960/20, relativa a suport a l'Organització
Mundial de la Salut (OMS).
DS núm. 37, pàg. 585.

RGE núm. 9077/20, relativa a pla d’activitat física.
DS núm. 38, pàg. 597.

RGE núm. 9146/20, relativa a suport ILP medicaments a un
preu just. 
DS núm. 28, pàg. 447.

RGE núm. 9426/20, relativa a reforç del servei d’infermeria
de l’Hospital de Formentera per a l’atenció a la cronicitat,
realització de TAC d’urgència i servei de diàlisi.
DS núm. 38, pàg. 602.

RGE núm. 10843/20, relativa a malaltia pulmonar
obstructiva crònica (MPOC) i la COVID-19.
DS núm. 39, pàg. 615.

RGE núm. 16094/20, relativa a creació i impuls de
l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears.
DS núm. 39, pàg. 621.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar en relació als protocols i les línies d’actuació
dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest
procés infecciós.
DS núm. 21, pàg. 302.

RGE núm. 7920/20, de la consellera de Salut i Consum,
amb motiu de la distribució de mascaretes defectuoses
destinades al personal sanitari.
DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino i
Chacón, per tal que informi de forma detallada sobre la
gestió duta a terme durant l’emergència sanitària generada
per l’expansió de la COVID-19.
DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital Psiquiàtric de
Palma, Sr. Josep Pomar i Reynés, per donar completa
informació sobre la gestió duta a terme durant la crisi
sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 30, pàg. 471.

RGE núm. 8906/20, del Defensor dels Usuaris del Sistema
Públic de les Illes Balears, Sr. Miguel Gascón i Mir, per tal
de celebrar una sessió informativa per conèixer quines
accions pensa prendre per garantir els drets dels pacients
de Formentera a l’hora de comptar amb la base operativa
del 061.
DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 9854/20, del nou Defensor dels Usuaris del
sistema sanitari públic de les Illes Balears, per tal de
celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions
pensa prendre el defensor dels usuaris del sistema sanitari
públic per garantir els drets dels pacients de Formentera a
l’hora de comptar amb la base operativa del 061. 
DS núm. 33, pàg. 502.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver,
per tal d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de
la COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 502.

RGE núm. 11192/20, del director general de la Gerència
d’Atenció d’Urgències 061, Sr.Antonio Francisco Bellver i
Julià, per informar sobre el funcionament de la base
operativa del 061 a Formentera.
DS núm. 33, pàg. 502.
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RGE núm. 11297/20, del director de Gestió i Pressuposts
del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel
Palomino i Chacón, per tal que informi sobre les mesures
previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a
curt i mitjà termini per fer front a l’expansió de la
COVID-19.
DS núm. 33, pàg. 503.

RGE núm. 11393/20, del Sr. Jorge Tera Donoso, secretari
general de SATSE Illes Balears, sindicat d’infermeria, a fi
que pugui exposar la seva visió i propostes en relació amb
el sistema de salut.
DS núm. 37, pàg. 580.

RGE núm. 14276/20, del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela,
president del sindicat mèdic SIMEBAL, per exposar tot un
seguit de propostes per poder construir una sanitat al més
alt nivell.
DS núm. 37, pàg. 580.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de Malalties
Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo, per
tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació.
DS núm. 38, pàg. 594.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum, com
a conseqüència de la fallida de Dentix.
DS núm. 38, pàg. 596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i Consum,
davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació.
DS núm. 39, pàg. 612.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les
mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la
COVID-19 al Servei d’Atenció Primària.
DS núm. 39, pàg. 614.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019, de 17 de
maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
DS núm.15, pàg. 206.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i Consum,
per tal d’informar sobre la situació actual del transport
aeri sanitari.
DS núm. 13, pàg. 174.

RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut de
metges sense la titulació requerida.
DS núm. 17, pàg. 240.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca.
DS núm. 22, pàg. 324.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i Consum, per
tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer
front a aquest procés infecciós.
DS núm. 22, pàg. 324.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i Consum, per
retre compte de la participació del Sr. José María Lafuente
en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material
subministrat per l’esmentat intermediari.
DS núm. 25, pàg. 390.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital Psiquiàtric de
Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per donar
complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la
COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 516.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i Consum, Sra.
Patricia Juana Gómez i Picard, per informar sobre la
classificació per color de les persones infectades per la
COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
DS núm. 40, pàg. 630.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver,
per tal d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de
la COVID-19.
DS núm. 35, pàg. 540.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 505.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 508-509 i
511-512.
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DALMAU I DE MATA, JULI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg. 194
i 197.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 199 i 202.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 229.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 234.

RGE núm. 2711/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
donació de llet materna. DS núm. 27, pàg. 436 i 438.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria
de Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de
les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 365.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 485
i 487-488.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 494-
495 i 498.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 511.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 576-577.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 585-586, 589-590.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 604.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital

Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 473.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els

centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 218-219 i 223.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 354-356 i
358.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 354-356 i 358.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 407-409 i 416.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 554-556 i 565-566.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 461 i
465-466. 

Compareixences
RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 334-335,
337-338 i 356-357.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 334-335, 337-338 i
356-357.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 393-394, 396 i 410-
411.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 523-524 i 533-534.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 633-635, 649-650.
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ENSENYAT I RIUTORT, MIQUEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 165-166.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 170.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 374-375 i 379.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg.
194-195 i 197-198.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 200.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
421.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 230.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 235.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 457 i 460-461.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 445.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 493.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 273-
274.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria
de Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de
les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 363.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 260.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal

farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 280.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 266.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
288.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
307.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 314-315.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 368 i 370-371.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 384.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 463. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 481-482.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 430.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg. 486
i 488.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 495 i
498.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 474-475.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19.DS núm. 36, pàg.
572. 

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 575.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 598-599 i 602.
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RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 447-448 i
452.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 605.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 621, 625.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 303.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 471. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 473.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 595.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 615.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 216-217.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 182.

RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 247-
248.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 342-345.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 342-345.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 402-403.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 527.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 550-551 i 563.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 633-635.

FERNÁNDEZ I PRIETO, Irantzu (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 167.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
423-424.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 493.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 276-
277.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 267-
268.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 291-292.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
305-306.
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RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 370.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 462. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 483-484.

RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 504-505.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 475-476.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19.DS núm. 36, pàg.
573. 

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 304.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 471.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 595.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
597.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613-614.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 615.

Compareixences
RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 249-
250 i 253.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 582-
583.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 586 i 590.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg.
196-197.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 201.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 261.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 267.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
310-311.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 318.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 304.

Compareixences
RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. . DS núm. 13, pàg. 184 i 190.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 353-354

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 353-354.
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GAMUNDÍ I MOLINA, BEATRIU (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 375 i 379-380.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 456 i 460.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
289-290.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 314.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 621, 624-625.

Compareixences
RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital

Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 527-529.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 647-648, 655.

GARCÍA I SASTRE, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 458.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 429.

GÓMEZ I GORDIOLA, JUAN MANUEL (Grup
Parlamentari Ciudadanos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 164-165.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències

extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 170.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 377.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg. 195.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 200-201.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
421.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 230-231.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 235-236.

RGE núm. 2711/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
donació de llet materna. DS núm. 27, pàg. 437.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 457-458.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 444-445.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 492-493. 

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 273.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria de
Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 362-363 i 365-367.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 259.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 279-280.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 264-
265.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
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durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
286-287 i 290-291.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 293.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
307-308.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 316-317.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 368 i 369.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 384-385.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 463-
464. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 480-481.

RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 505-506.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 429-430.

RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 440-441.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg.
486-487.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 496.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 474.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 509-510.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19. DS núm. 36, pàg.
571-572.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de

detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 582.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 575.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 587.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 599-600.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 450.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 606, 608-609.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 615-616, 619-620.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 622-623.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 302-303.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 471. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 472.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 33, pàg. 502-503.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 594-595.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
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previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 615.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 214-215 i 222.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 179-180 i 186-187.

RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 245-
246 i 251.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 327-330.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg.327-330.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 399-401 i 413.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 525-527 i 535.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 542, 545–547 i 561-562.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 638-640, 651-652.

JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ, PABLO JESÚS (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 492. 

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 494 i
497-498.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 164 i 167-168.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 169.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 376 i 380.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg. 195.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 200.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
420-421 i 424-425.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 228 i 232.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 235.

RGE núm. 2711/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
donació de llet materna. DS núm. 27, pàg. 437.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 444 i 447.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 492 i 494.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 272-
273 i 277.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria de
Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 364.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 260.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 279.
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RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 265.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
287.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 291 i 295-296.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
304-305 i 311.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 315-316.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 367 i 370.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 381-382 i 387.

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 480 i 484.

RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 503-504, 507 i 508.

RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 440.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg.
486.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 495-
496.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 473 i 476.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 509.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19. DS núm. 36, pàg.
571.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 581.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 574 i 577.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 587.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 599.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 449-450.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 605-606.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 622.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 303.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 472.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 594.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 614.
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Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 212.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 175-176 i 186-187.

RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 242-
243 i 250.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 547-549 i 562-563.

MARÍ I TUR, JORDI (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 439.

MARTÍN I PERDIZ, ANTONIA (Grup Parlamentari
Unidas Podemos)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 165.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 169-170.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 375-376 i 380.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg. 194
i 197.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 199-200.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
420-421 

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 229-230.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 234.

RGE núm. 2711/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
donació de llet materna. DS núm. 27, pàg. 436-437 i 438.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 457 i 460.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 444.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria de
Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 363.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 266.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
287.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 292.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
306.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 316.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 367 i 370.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 383.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 462. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 480.

RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 505.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 429.

RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
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pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 440.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 473-474.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg.
485-486 i 488.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 509.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19. DS núm. 36, pàg.
571.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 581.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 574-575.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 586 i 590.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 598 i 601-602.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 449 i 452-
453.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 605.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 621, 625.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 303.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la

gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 472.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 594.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 614.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 213 i 221-222.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 178-179 i 187.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 341-342 i
357.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 341-342 i 357.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 397-398 i 412.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 524-525 i 534-535.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 549-550.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 636-637, 651.
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MASCARÓ I BOSCH, JOAN (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 597-598 i 601.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 166.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 170.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 378.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg. 196.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 198 i 202.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
422.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 232.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 233-234 i 236-
237.

RGE núm. 2711/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
donació de llet materna. DS núm. 27, pàg. 438.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 459.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 445-446.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 493.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari

i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 275.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria de
Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 364-365.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 261.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 280-281.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 264
i 268.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
288-289.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 294.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
309-310.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 317-318.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 369.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 385-386.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 464-
465. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 482-483.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 428 i 431-432.

RGE núm. 8220/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a control de les
pràctiques bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i
autònoms per la COVID-19. DS núm. 27, pàg. 438-439 i 441.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
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d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg.
487.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 497.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 510-511.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19. DS núm. 36, pàg.
570 i 573-574.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 580-
581, 584-585.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 576.

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 589.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 600.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 451-452.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 607.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 623-624.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 304.

RGE núm. 11297/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel
Palomino i Chacón, per tal que informi sobre les mesures
previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt
i mitjà termini per fer front a l’expansió de la COVID-19. DS
núm. 33, pàg. 503.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 594.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,

per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 595.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 614.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 209-210 i 220-221.

RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 248.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 349-351 i
358.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 349-351 i 358.

RGE núm. 8326/20, del gerent de l'Hospital
Psiquiàtric de Palma, Sr. Josep Manuel Pomar i Reynés, per
donar complerta informació sobre la gestió duta a terme durant
la crisi sanitària provocada per la propagació de la COVID-19.
DS núm. 34, pàg. 521-523 i 532-533.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 552-554 i 564-565.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 645-646, 653-654.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 165-166.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 170.
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RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 377-378.

RGE núm. 11647/19, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
impacte del canvi climàtic sobre la salut. DS núm. 14, pàg.
195-196.

RGE núm. 1771/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a una baremació ràpida
i àgil en els concursos-oposicions del Servei de Salut de les
Illes Balears. DS núm. 14, pàg. 201.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
422.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 231-232.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 236.

RGE núm. 2712/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els
diagnòstics sanitaris. DS núm. 29, pàg. 459.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 445.

RGE núm. 4415/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació del lloc de feina de les empleades embarassades i
durant el període de lactància del personal de l’ib-salut. DS
núm. 32, pàg. 493.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 274-
275.

RGE núm. 5632/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adopció de mesures per la Conselleria
de Salut i Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de
les Illes Balears. DS núm. 23, pàg. 364.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 258-259
i 262.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 277-278 i 282.

RGE núm. 6243/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. DS núm. 18, pàg. 266-
267.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
288.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 293-294.

RGE núm. 7050/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris. DS núm. 21, pàg.
308-309.

RGE núm. 7696/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. DS
núm. 21, pàg. 313 i 319.

RGE núm. 7911/20, dels grups parlamentaris Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca,  relativa a col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.
DS núm. 23, pàg. 369.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 385.

RGE núm. 8124/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla de xoc postCOVID-19. DS núm. 29, pàg. 464. 

RGE núm. 8167/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón,
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears. DS núm. 31, pàg. 482.

RGE núm. 8170/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de la retribució  dels professionals sanitaris.
DS núm. 33, pàg. 506-507.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 430-431.

RGE núm. 8330/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al
sistema de cita prèvia per a la donació de sang implementat pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma per a la gestió de la COVID-19. DS núm. 31, pàg.
487.

RGE núm. 8519/20, dels grups parlamentaris Unidas 
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a
la donació de sang a les Illes Balears. DS núm. 32, pàg. 496-
497.

RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 475.

RGE núm. 8690/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Mixt, relativa a per una vacuna universal i
assequible contra la COVID-19. DS núm. 33, pàg. 510.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19. DS núm. 36, pàg.
572-573.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 583.

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 576.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-024.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-014.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-014.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-026.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-016.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-016.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-029.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-028.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-032.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-032.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-019.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-023.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-018.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-019.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-019.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-018.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-020.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-020.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-021.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-021.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-021.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-023.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-024.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-024.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-029.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-031.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-033.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-026.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-031.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-032.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-030.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-030.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-033.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-036.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-037.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-036.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-036.pdf#page=6


18 COMISSIÓ DE SALUT / Índex any 2020 

RGE núm 8960/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
suport a l'Organització Mundial de la Salut (OMS). DS núm.
37, pàg. 588.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 600.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 451.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 606-607.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 623.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar en relació als protocols i les línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 21, pàg. 304.

RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 471. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 473.

RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 594.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

RGE núm. 15413/20, de la consellera de Salut i
Consum, davant l’alarma social creada per les informacions
publicades a mitjans de comunicació que confirmen
irregularitats en procediments de contractació. DS núm. 39,
pàg. 612-613.

RGE núm. 15689/20, del director general del Servei
de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli Fuster i Culebras, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària. DS núm. 39, pàg. 615.

Compareixences
RGE núm. 6770/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la implantació del Decret 39/2019,
de 17 de maig, sobre promoció de la dieta mediterrània en els
centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. DS núm.15,
pàg. 217.

RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. . DS núm. 13, pàg. 182-183.

RGE núm. 2955/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de
coronavirus afectat a Mallorca. DS núm. 22, pàg. 346-347 i
357-358.

RGE núm. 4758/20, de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar en relació amb els protocols i línies
d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg. 346-347 i 357-358.

RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i
Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 404-405 i 414-415.

RGE núm. 10319/20, de la directora general de Salut
Pública i Participació, Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per tal
d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19. DS núm. 35, pàg. 551-552 i 563-564.

RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i
Consum, per informar sobre la classificació per color de les
persones infectades per la COVID-19 a les residències de les
Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 643-644 ,653.

Al·lusions
RGE núm. 16094/20, dels grups parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
creació i impuls de l’Agència de Salut Pública de les Illes
Balears. DS núm. 39, pàg. 625-626.

SANS I REGIS, MARIA ESPERANÇA (Grup
Parlamentari Unidas Podemos)

Compareixences
RGE núm. 2086/20, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’explicar la contractació per part de l’ib-salut
de metges sense la titulació requerida. DS núm. 17, pàg. 244-
245.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 8544/20, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a servei d’ambulància a Sant Joan de Labritja. DS núm.
30, pàg. 475.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 8325/20, del director de Gestió i

Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal que
informi de forma detallada sobre la gestió duta a terme durant
l’emergència sanitària generada per l’expansió de la COVID-
19. DS núm. 30, pàg. 470. 

RGE núm. 8326/20, del gerent de l’Hospital
Psiquiàtric de Palma, per donar completa informació sobre la
gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada per la
propagació de la COVID-19. DS núm. 30, pàg. 472.
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Compareixences
RGE núm. 8049/20, de la consellera de Salut i

Consum, per retre compte de la participació del Sr. José María
Lafuente en l’adquisició de material sanitari i les actuacions
efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per
l’esmentat intermediari. DS núm. 25, pàg. 406 i 415.

TRIAY I FEDELICH, IRENE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a la gestió integral del servei d’urgències
extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 171.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 447.

RGE núm. 5910/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals. DS núm. 18, pàg. 261-
262.

RGE núm. 6132/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i els usuaris de farmàcia davant la COVID-19. DS
núm. 19, pàg. 281-282.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 382-383.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 431.

RGE núm. 8709/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a realització de tests de
detecció als casos positius domiciliaris de COVID-19 un pic
transcorregut el període de confinament. DS núm. 37, pàg. 583-
584.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 448-449 i
452.

RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica
(MPOC) i la COVID-19. DS núm. 39, pàg. 617.

Compareixences
RGE núm. 10314/19, de la consellera de Salut i

Consum, per tal d’informar sobre la situació actual del
transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 185-186 i 190.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7496/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la incorporació al calendari vacunal infantil de la
vacuna contra la meningitis B per a l’any 2020. DS núm. 12,
pàg. 166-167.

RGE núm. 7696/19, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la gestió integral del servei d’urgències

extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061.
DS núm. 12, pàg. 168-169 i 171.

RGE núm. 9134/19, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de
les Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 378-379.

RGE núm. 1908/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 26, pàg.
422-423.

RGE núm. 1909/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a un centre de salut a Pere Garau i millora de les
instal·lacions de l’actual, així com de la resta dels centres de les
Illes Balears. DS núm. 16, pàg. 230.

RGE núm. 1917/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a la construcció d’un nou
centre sanitari a Pere Garau. DS núm. 16, pàg. 235.

RGE núm. 4408/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de pacients a centres sanitaris ubicats fora de
l’àrea de salut de la seva localitat. DS núm. 28, pàg. 446.

RGE núm. 5286/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen els subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19. DS núm. 19, pàg. 275-
276.

RGE núm. 6843/20, del Grup Parlamentari Ciutadans,
relativa a elaboració d’un pla d’acompanyament en els centres
hospitalaris per combatre les situacions de soledat dels pacients
durant l’estat d’alarma per la COVID-19. DS núm. 20, pàg.
289.

RGE núm. 7036/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a realització de tests massius per detectar casos de la
COVID-19 en la població de les Illes Balears. DS núm. 20,
pàg. 295.

RGE núm. 8123/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies. DS núm.
24, pàg. 386-387.

RGE núm. 8173/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a l’elaboració urgent
d’un pla d’actuació davant un possible rebrot de la COVID-19
a la tardor. DS núm. 26, pàg. 431.

RGE núm. 8708/20, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a reobertura de les
unitats bàsiques de salut que romanen tancades a causa de la
crisi sanitària generada per la COVID-19.DS núm. 36, pàg.
573. 

RGE núm. 8889/20, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reactivació dels programes de cribratge de càncer. DS
núm. 36, pàg. 576 i 577.

RGE núm. 9077/20, dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a pla
d’activitat física. DS núm. 38, pàg. 600-601.

RGE núm. 9146/20, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista, Unidas Podemos i Mixt, relativa a suport
ILP medicaments a un preu just. DS núm. 28, pàg. 449.

RGE núm. 9426/20, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a reforç del servei d’infermeria de l’Hospital de
Formentera per a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC
d’urgència i servei de diàlisi. DS núm. 38, pàg. 602-603 i 608.
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Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 14829/20, del portaveu del Comitè de

Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i Izquierdo,
per tal d’explicar les declaracions realitzades als mitjans de
comunicació. DS núm. 38, pàg. 595.

RGE núm. 15155/20, del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. DS núm. 38, pàg.
596.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, PATRICIA
JUANA GÓMEZ I PICARD

Compareixences
RGE núm. 6770/19, per tal d’explicar la implantació

del Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre promoció de la dieta
mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes
Balears. DS núm.15, pàg. 206-218 i 220-223.

RGE núm. 10314/19, per tal d’informar sobre la
situació actual del transport aeri sanitari. DS núm. 13, pàg. 174-
175, 177-184 i 186-191.

RGE núm. 2086/20, per tal d’explicar la contractació
per part de l’ib-salut de metges sense la titulació requerida. DS
núm. 17, pàg. 240-252 i 2554.

RGE núm. 2955/20, per tal d’informar sobre la
situació actual del cas de coronavirus afectat a Mallorca. DS
núm. 22, pàg. 324-327, 330-340, 342,345-349, 351-354, 356
i 358.

RGE núm. 4758/20, per tal d’informar en relació amb
els protocols i línies d’actuació dutes a terme des del Servei de
Salut per fer front a aquest procés infecciós. DS núm. 22, pàg.
324-327, 330-340, 342,345-349, 351-354, 356 i 358.

RGE núm. 8049/20, per retre compte de la
participació del Sr. José María Lafuente en l’adquisició de
material sanitari i les actuacions efectuades per constatar la
qualitat del material subministrat per l’esmentat intermediari.
DS núm. 25, pàg. 390-399, 401-407, i 409-416.

RGE núm. 9502/20, per informar sobre la classificació
per color de les persones infectades per la COVID-19 a les
residències de les Illes Balears. DS núm. 40, pàg. 630-633,
635-636, 637-638, 640-642, 643, 644-645, 646, 648-649, 650-
651, 652, 653, 655 i 656.

ALTRES INTERVINENTS

DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
PARTICIPACIÓ, MARIA ANTÒNIA FONT I OLIVER

Compareixences
RGE núm. 10319/20, per tal d’explicar el Pla de

contenció davant els rebrots de la COVID-19. DS núm. 35,
pàg. 540-545, 556-561 i 566-567.

GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES, JOSEP MANUEL POMAR I REYNÉS

Compareixences
RGE núm. 8326/20, per donar complerta informació

sobre la gestió duta a terme durant la crisi sanitària provocada
per la propagació de la COVID-19. DS núm. 34, pàg. 516-521,
529-532 i 535-536.

TEMÀTIC

- A -

Activitat física, pla
DS núm. 38, pàg. 597.

Agència de Salut Pública de les Illes Balears
DS núm. 39, pàg. 621.

Ambulàncies 
Eivissa
DS núm. 26, pàg. 420.
Sant Joan de Labritja 
DS núm. 30, pàg. 473.

- B -

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
DS núm. 31, pàg. 485.

- C -

Càncer, programes de cribratge
DS núm. 36, pàg. 574.

Canvi climàtic
DS núm. 14, pàg. 194.

Centres de salut 
mampares de seguretat
DS núm. 23, pàg. 367.
Pere Garau
DS núm. 16, pàg. 228 i 233.

Clíniques dentals, treballadors
DS núm. 18, pàg. 258.

Comitè de Malalties Infeccioses de Balears
DS núm. 38, pàg. 594.
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Contractació
DS núm. 39, pàg. 612.
de metges
DS núm. 17, pàg. 240.

COVID-19 (vegeu també Pla de xoc post—)
classificació per colors 
DS núm. 40, pàg. 630.
liquiditat a empreses i autònoms
DS núm. 27, pàg. 438.
mascaretes 
DS núm. 24, pàg. 381.
DS núm. 30, pàg. 470. 
material, adquisició
DS núm. 25, pàg. 390.
pla 

d’acompanyament de pacients
DS núm. 20, pàg. 286.
de contenció davant els rebrots
DS núm. 33, pàg. 502.
DS núm. 35, pàg. 540.

protecció del personal farmacèutic
DS núm. 19, pàg. 277.
protocols i línies d’actuació
DS núm. 21, pàg. 302.
DS núm. 22, pàg. 324.
DS núm. 30, pàg. 470 i 471. 
DS núm. 33, pàg. 503.
DS núm. 34, pàg. 516.
DS núm. 39, pàg. 614.
rebrot a la tardor 
DS núm. 26, pàg. 428.
reconeixement del personal sanitari
DS núm. 19, pàg. 272.
reforçament de les unitats d’assistència psicològica
DS núm. 18, pàg. 263.
tests massius
DS núm. 20, pàg. 291.
DS núm. 37, pàg. 580.
vacuna universal i assequible
DS núm. 33, pàg. 508.
unitats bàsiques de salut, reobertura
DS núm. 36, pàg. 570.

- D -

Dentix
DS núm. 38, pàg. 596.

Dieta mediterrània
DS núm.15, pàg. 206.

Donació de sang
DS núm. 32, pàg. 494.

- H -

Hospital de Formentera 
servei d’infermeria
DS núm. 38, pàg. 602.
urgències hospitalàries a càrrec del 061
DS núm. 12, pàg. 168.

- I -

Ib-salut
personal
DS núm. 32, pàg. 492.
zeladors
DS núm. 23, pàg. 362.

Institucions penitenciàries, traspàs dels serveis sanitaris 
DS núm. 24, pàg. 374.

- L -

Lafuente, José María
DS núm. 25, pàg. 390.

Llet materna, donació
DS núm. 27, pàg. 436.

- M -

Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Medicaments a un preu just
DS núm. 28, pàg. 447.

Meningitis B, calendari vacuna 2020
DS núm. 12, pàg. 164.

MPOC (vegeu Malaltia pulmonar obstructiva crònica)
DS núm. 39, pàg. 615.

- O -

OMS (vegeu Organització Mundial de la Salut)

Organització Mundial de la Salut (OMS)
DS núm. 37, pàg. 585.

- P -

Pacients (vegeu també COVID-19, Pla d'acompanyament de
---)

trasllat
DS núm. 28, pàg. 444. 
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Palomino i Chacón, Manuel
DS núm. 31, pàg. 480.

Pla de xoc postCOVID-19
DS núm. 29, pàg. 461.

Professionals sanitaris, retribució
DS núm. 33, pàg. 503.

Protocols i diagnòstics sanitaris, perspectiva de gènere
DS núm. 29, pàg. 456.

- S -

SATSE Illes Balears, sindicat d’infermeria
DS núm. 37, pàg. 580.

Servei de Salut, concursos oposicions
DS núm. 14, pàg. 198.

SIMEBAL, sindicat mèdix
DS núm. 37, pàg. 580.

Suïcidi
DS núm. 21, pàg. 313.

- T -

Transport aeri sanitari
DS núm. 13, pàg. 174.

061 (vegeu també Hospital de Formentera, urgències
hospitalàries a càrrec del —)

DS núm. 30, pàg. 470. 
DS núm. 33, pàg. 502.
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