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PREGUNTES

RGE núm. 490/05, relativa a comercialització de productes
contaminants, localització i dates.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 238-241.

RGE núm. 491/05, relativa a comercialització de productes
contaminants.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 238-241.

RGE núm. 492/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 241-245.

RGE núm. 493/05, relativa a informació sobre el
cloranfenicol.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 241-245.

RGE núm. 494/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 245-248.

RGE núm. 495/05, relativa a productors afectats per la
contaminació.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 248-250.

RGE núm. 497/05, relativa a tipus d’actuacions per
garantir la seguretat dels consumidors.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 250-251.

RGE núm. 2762/05, relativa a deficiències detectades a
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 274-276.

RGE núm. 2763/05, relativa a conflictivitat laboral als
hospitals, mobbing, càstigs o represàlies.
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 276-278.

RGE núm. 2764/05, relativa a conflictivitat laboral.
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 278-280.

RGE núm. 6238/05, relativa a intervencions
d’hemodinàmica cardíaca.
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 286-288.

RGE núm. 6239/05, relativa a pacients desviats a la
policlínica Nuestra Señora del Rosario.
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 288-291.

RGE núm. 6957/05, relativa a Son Dureta (I).
DS núm. 20 (16 de novembre), pàg. 298-299.

RGE núm. 6958/05, relativa a Son Dureta (II).
DS núm. 20 (16 de novembre), pàg. 299.

RGE núm. 6959/05, relativa a Son Dureta (III).
DS núm. 20 (16 de novembre), pàg. 299.

RGE núm. 6960/05, relativa a Son Dureta (IV).
DS núm. 20 (16 de novembre), pàg. 299-300.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm 6990/04, relativa a unitat de farmàcia a les
residències d’ancians de Menorca.
DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 210-212.

RGE núm. 8587/04, relativa al Pla de la SIDA.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 251-254.

RGE núm 483/05, relativa a obertura d’espais tancats a
l’hospital Son Llàtzer.
DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 212-2162.

RGE núm. 3552/05, relativa a carrera professional de la
sanitat.
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 280-282.

RGE núm. 4122/05, relativa a fibromiàlgia i síndrome de la
fatiga crònica.
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 291-294.

RGE núm. 5469/05, relativa a desenvolupament de les
especialitats d’infermeria.
DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 306-309.

RGE núm. 6999/05, relativa a salut bucodental a la població
d’entre 6 i 15 anys.
DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 3120-311.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8804/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà.
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

RGE núm. 101/05, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre les actuacions desenvolupades a la
Comissió de seguiment del protocol sobre l’existència de
cloranfenicol, atès l’increment de casos en el sector
ramader de les Illes Balears.
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son
Dureta.
DS núm. 15 (9 de març), pàg. 222-235.

RGE núm. 5871/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son
Llàtzer.
DS núm. 17 (6 d’abril), pàg. 258-269.

INTERVINENTS 

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL (Grup Parlamentari Socialista)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 5469/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament de les especialitats d’infermeria, DS
núm. 21 (23 de novembre), pàg. 306-307 i 309.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a unitat de farmàcia a les residències d’ancians de
Menorca, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 210 i 211-212.

RGE núm 483/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancats a l’hospital
Son Llàtzer, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 214.

RGE núm. 2552/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carrera professional de la sanitat, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 280-281 i 282.

RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d’entre 6
i 15 anys, DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 310-311.

Compareixences
RGE núm. 8804/04 i 101/05, de l’Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà i sobre les
actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears, DS núm. 13 (9
de febrer), pàg. 191-194 i 200-201.

RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 228-229.

RGE núm. 5871/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Llàtzer, DS
núm. 17 (6 d’abril), pàg. 262-263 i 268.

MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA (Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

Preguntes
RGE núm. 6957/05, relativa a Son Dureta (I), DS núm. 20

(16 de novembre), pàg. 298.
RGE núm. 6958/05, relativa a Son Dureta (II), DS núm. 20

(16 de novembre), pàg. 299.
RGE núm. 6959/05, relativa a Son Dureta (III), DS núm. 20

(16 de novembre), pàg. 299.
RGE núm. 6960/05, relativa a Son Dureta (IV), DS núm. 20

(16 de novembre), pàg. 299 i 300.

Proposicions no de llei
RGE núm 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a unitat de farmàcia a les residències d’ancians de
Menorca, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 210-211.

RGE núm 483/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancats a l’hospital
Son Llàtzer, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 212-213 i 215.

RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla de la SIDA, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 253.

RGE núm. 2552/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carrera professional de la sanitat, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 281.

RGE núm. 4122/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, DS núm.
19 (19 d’octubre), pàg. 292.

RGE núm. 5469/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de les especialitats d’infermeria, DS
núm. 21 (23 de novembre), pàg. 309.

RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d’entre 6
i 15 anys, DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 310 i 311.

Compareixences
RGE núm. 8804/04 i 101/05, de l’Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà i sobre les
actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears, DS núm. 13 (9
de febrer), pàg. 195-196 i 202-203.

RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 228 i 233-234.

RGE núm. 5871/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Llàtzer, DS
núm. 17 (6 d’abril), pàg. 262 i 267-268.

MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2552/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a carrera professional de la sanitat, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 281.

Compareixences
RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 227.

MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a unitat de farmàcia a les residències d’ancians de
Menorca, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 211.

RGE núm 483/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancats a l’hospital
Son Llàtzer, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 214-215.

RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al Pla de la SIDA, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 253-
254.

RGE núm. 2552/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a carrera professional de la sanitat, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 281-282.

RGE núm. 4122/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, DS núm.
19 (19 d’octubre), pàg. 292-293 i 294.

RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d’entre 6
i 15 anys, DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 311.

Compareixences
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RGE núm. 8804/04 i 101/05, de l’Hble. Sra. Consellera de
Salut i Consum, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà i sobre les
actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears, DS núm. 13 (9
de febrer), pàg. 196-197.

RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 230.

RGE núm. 5871/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Llàtzer, DS
núm. 17 (6 d’abril), pàg. 263-264.

RADO I FERRANDO, AINA SEBASTIANA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Pla de la SIDA, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 252
i 254.

RGE núm. 4122/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, DS núm.
19 (19 d’octubre), pàg. 291-292, 293 i 294.

RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes
RGE núm. 2762/05, relativa a deficiències detectades a

l’Hospital de Can Misses, DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 274
i 275.

RGE núm. 2763/05, relativa a conflictivitat laboral als
hospitals, mobbing, càstigs o represàlies, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 276 i 277.

RGE núm. 2764/05, relativa a conflictivitat laboral, DS
núm. 18 (25 de maig), pàg. 278 i 279.

RGE núm. 6238/05, relativa a intervencions
d’hemodinàmica cardíaca, DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 286
i 287-288.

RGE núm. 6239/05, relativa a pacients desviats a la
policlínica Nuestra Señora del Rosario, DS núm. 19 (19
d’octubre), pàg. 288-289 i 290.

Proposicions no de llei
RGE núm 6990/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a unitat de farmàcia a les residències d’ancians de
Menorca, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 210.

RGE núm 483/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a obertura d’espais tancats a l’hospital
Son Llàtzer, DS núm. 14 (13 de febrer), pàg. 213-214.

RGE núm. 5469/05, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament de les especialitats d’infermeria, DS
núm. 21 (23 de novembre), pàg. 308.

RGE núm. 6999/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població d’entre 6
i 15 anys, DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 310.

Compareixences
RGE núm. 8804/04 i 101/05, de l’Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics per a
l’engreixament d’animals de consum humà i sobre les

actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears, DS núm. 13 (9
de febrer), pàg. 194-195 i 201-202.

RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 227.

RGE núm. 5871/04, de l’Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Llàtzer, DS
núm. 17 (6 d’abril), pàg. 261-262 i 267.

ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds)

Preguntes
RGE núm. 490/05, relativa a comercialització de productes

contaminants, localització i dates, DS núm. 16 (16 de març),
pàg. 238 i 240.

RGE núm. 491/05, relativa a comercialització de productes
contaminants, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 238 i 240.

RGE núm. 492/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de
març), pàg. 241-242 i 243-244.

RGE núm. 493/05, relativa a informació sobre el
cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 241-242 i 243-
244.

RGE núm. 494/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de
març), pàg. 245-246 i 247.

RGE núm. 495/05, relativa a productors afectats per la
contaminació, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 248 i 249.

RGE núm. 497/05, relativa a tipus d’actuacions per garantir
la seguretat als consumidors, DS núm. 16 (16 de març), pàg.
250 i 251.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8587/04, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa al Pla de la SIDA, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 252-
253.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5469/05, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a desenvolupament de les especialitats d’infermeria, DS
núm. 21 (23 de novembre), pàg. 308.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA
CASTILLO I FERRER

Preguntes
RGE núm. 490/05, relativa a comercialització de productes

contaminants, localització i dates, DS núm. 16 (16 de març),
pàg. 239 i 240-241.
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RGE núm. 491/05, relativa a comercialització de productes
contaminants, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 239 i 240-241.

RGE núm. 492/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de
març), pàg. 242-243 i 244-245.

RGE núm. 493/05, relativa a informació sobre el
cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 242-243 i 244-
245.

RGE núm. 494/05, relativa a actuacions per prevenir
situacions de risc sobre el cloranfenicol, DS núm. 16 (16 de
març), pàg. 246 i 247-248.

RGE núm. 495/05, relativa a productors afectats per la
contaminació, DS núm. 16 (16 de març), pàg. 249 i 250.

RGE núm. 497/05, relativa a tipus d’actuacions per garantir
la seguretat als consumidors, DS núm. 16 (16 de març), pàg.
250 i 251.

RGE núm. 2762/05, relativa a deficiències detectades a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 274-
275 i 275-276.

RGE núm. 2763/05, relativa a conflictivitat laboral als
hospitals, mobbing, càstigs o represàlies, DS núm. 18 (25 de
maig), pàg. 276-277 i 278.

RGE núm. 2764/05, relativa a conflictivitat laboral, DS
núm. 18 (25 de maig), pàg. 278-279 i 280.

RGE núm. 6238/05, relativa a intervencions
d’hemodinàmica cardíaca, DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 287
i 288.

RGE núm. 6239/05, relativa a pacients desviats a la
policlínica Nuestra Señora del Rosario, DS núm. 19 (19
d’octubre), pàg. 289-290 i 291.

RGE núm. 6957/05, relativa a Son Dureta (I), DS núm. 20
(16 de novembre), pàg. 298 i 299.

RGE núm. 6958/05, relativa a Son Dureta (II), DS núm. 20
(16 de novembre), pàg. 299.

RGE núm. 6959/05, relativa a Son Dureta (III), DS núm. 20
(16 de novembre), pàg. 299.

RGE núm. 6960/05, relativa a Son Dureta (IV), DS núm. 20
(16 de novembre), pàg. 299 i 300.

Compareixences
RGE núm. 8804/04 i 101/05, sobre l’ús d’antibiòtics tòxics

per a l’engreixament d’animals de consum humà i sobre les
actuacions desenvolupades a la Comissió de seguiment del
protocol sobre l’existència de cloranfenicol, atès l’increment de
casos en el sector ramader de les Illes Balears, DS núm. 13 (9
de febrer), pàg. 186-191, 197-200 i 203-205.

RGE núm. 5870/04, sobre el projecte del nou hospital de
Son Dureta, DS núm. 15 (9 de març), pàg. 222-224, 230-233 i
234-235.

RGE núm. 5871/04, sobre el projecte del nou hospital de
Son Llàtzer, DS núm. 17 (6 d’abril), pàg. 258-261, 264-267 i
268-269.

D'ALTRES

RUÍZ I YÉBENES, REINALDO, ARQUITECTE

Compareixences
RGE núm. 5870/04, de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, sobre el projecte del nou hospital de Son Dureta, DS
núm. 15 (9 de març), pàg. 224-227.

TEMÀTIC

- A -

Antibiòtics tòxics
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

- C -

Can Misses (vegeu Hospital de Can Misses)

Carrera professional de la sanitat
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 280-282.

Cloranfenicol
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 241-248.

Conflictivitat laboral
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 276-280.

Consumidors
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 250-251.

Consum humà
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

Contaminació
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 248-250.

Comissió de seguiment del protocol sobre l’existència de
cloranfenicol 

DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

- E -

Engreixament d’animals
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

Espais tancats
DS núm. 14 (23 de febrer), pàg. 212-216.

Especialitats d’infermeria
DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 306-309.

- F -

Fatiga crònica (vegeu Síndrome de la fatiga crònica)

Fibromiàlgia
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 291-294.

- H -
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Hospital 
de Can Misses
DS núm. 18 (25 de maig), pàg. 274-276.
de Son Dureta
DS núm. 20 (16 de novembre), pàg. 298-300.
de Son Llàtzer
DS núm. 14 (23 de febrer), pàg. 212-216.
DS núm. 17 (6 d’abril), pàg. 258-269.

- I -

Infermeria (vegeu Especialitats d’infermeria)

Intervencions d’hemodinàmica cardíaca
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 286-288.

- M -

Menorca
DS núm. 14 (23 de febrer), pàg. 210-212.

- N -

Nou hospital de Son Dureta
DS núm. 15 (9 de març), pàg. 222-235.

- P -

Pacients desviats
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 286-288.

Pla de la SIDA
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 251-254.

Policlínica Nuestra Señora del Rosario
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 286-288.

Productes contaminants
DS núm. 16 (16 de març), pàg. 238-241.

- R -

Residències d’ancians
DS núm. 14 (23 de febrer), pàg. 210-212.

- S -

Salut bucodental
DS núm. 21 (23 de novembre), pàg. 310-311.

Sector ramader
DS núm. 13 (9 de febrer), pàg. 186-205.

Síndrome de la fatiga crònica
DS núm. 19 (19 d’octubre), pàg. 291-294.

Son Dureta (vegeu Hospital de Son Dureta i Nou hospital
de Son Dureta)

Son Llàtzer (vegeu Hospital de Son Llàtzer)

- U -

Unitat de farmàcia
DS núm. 14 (23 de febrer), pàg. 210-212.
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