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COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Índex any 2006

INICIATIVES

RGE núm. 7813/06, relativa a mal funcionament de l’aire
condicionat de l’Hospital de Son Dureta.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 442-443.

PREGUNTES
RGE núm. 3035/06, relativa a resposta a solAlicituds de
documentació.
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 394-395.
RGE núm. 3036/06, relativa a nivells de clorurs.
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 395-397.
RGE núm. 3037/06, relativa a nivells de nitrats.
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 395-397.
RGE núm. 3411/06, relativa a rebrot de processionària.
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 397-399.
RGE núm. 6336/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010.
DS núm. 29 (18 d’octubre), pàg. 402-404.
RGE núm. 6337/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (II).
DS núm. 29 (18 d’octubre), pàg. 404-406.
RGE núm. 6338/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (III).
DS núm. 29 (18 d’octubre), pàg. 406-409.
RGE núm. 6339/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (IV).
DS núm. 29 (18 d’octubre), pàg. 406-409.
RGE núm. 7808/06, relativa a necessitat d’un nou hospital
públic a Eivissa.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 434-436.
RGE núm. 7809/06, relativa a nou bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 436-438.
RGE núm. 7810/06, relativa a operativitat quirúrgica de
l’Hospital de Can Misses durant les obres.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 436-438.
RGE núm. 7811/06, relativa a serveis d’hemodinàmica,
cirurgia màxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica
a l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 436-438.
RGE núm. 7812/06, relativa a nou Hospital de Son Dureta.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439-442.
RGE núm. 7814/06, relativa a contractació de l’Hospital de
Son Espases.
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439-442.

PROPOSICIONS NO DE LLEI
RGE núm. 7428/05, relativa a desenvolupament de la zona
estratègica sanitària.
DS núm. 25 (5 d’abril), pàg. 358-362.
RGE núm. 7429/05, relativa a desenvolupament del fons de
cohesió sanitària.
DS núm. 25 (5 d’abril), pàg. 362-366.
RGE núm. 8061/05, relativa a normalització professional
dels tècnics superiors sanitaris.
DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 314-317.
RGE núm. 10050/05, relativa a reformes a l’Hospital de
Can Misses d’Eivissa.
DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 317-321.
RGE núm. 364/06, relativa a situació actual de la medicina
alternativa a Balears.
DS núm. 23 (8 de març), pàg. 326-329.
RGE núm. 544/06, relativa a nou hospital de referència.
DS núm. 23 (8 de març), pàg. 329-333.
RGE núm. 2236/06, relativa a registre de malalts renals.
DS núm. 26 (26 d’abril), pàg. 370-373.

COMPAREIXENCES
RGE núm. 654/06, de la consellera de Salut i Consum, sobre
la valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la
Llei autonòmica 4/2005, de drogodependències i altres
addiccions a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei
estatal 28/2005, de mesures sanitàries contra el tabaquisme
i reguladora de la venda, subministrament, consum i
publicitat dels productes del tabac.
DS núm. 24 (15 de març), pàg. 338-352.
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum sobre
el Pla de salut mental.
DS núm. 27 (17 de maig), pàg. 378-390.
RGE núm. 6990/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el procés d’adjudicació de la construcció del nou
hospital de referència.
DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 414-430.
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MASCARÓ I MELIÀ, JOANA LLUÏSA
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista)

INTERVINENTS
DIPUTATS
ALBERDI I CASTELL,
Parlamentari Socialista)

ROSA

MARIA

(Grup

Proposicions no de llei
RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de la zona estratègica sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 360-361.
RGE núm. 8061/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normalització professional dels tècnics
superiors sanitaris, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 315-316.
CRESPÍ I PLAZA, ANDREU (Grup Parlamentari
Socialista)
Preguntes
RGE núm. 3035/06, relativa a resposta a solAlicituds de
documentació, DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 394.
RGE núm. 3036/06, relativa a nivells de clorurs, DS núm.
28 (31 de maig), pàg. 395 i 396.
RGE núm. 3037/06, relativa a nivells de nitrats, DS núm. 28
(31 de maig), pàg. 395 i 396.
RGE núm. 3411/06, relativa a rebrot de processionària, DS
núm. 28 (31 de maig), pàg. 397 i 398.
FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, CARME (Grup
Parlamentari Popular)
Compareixences
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27 (17 de maig), pàg.
384-385.
GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)
Proposicions no de llei
RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can
Misses d’Eivissa, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 319-320.
RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a situació actual de la medicina alternativa
a Balears, DS núm. 23 (8 de març), pàg. 327-328.
RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de referència, DS núm. 23
(8 de març), pàg. 331.
Compareixences
RGE núm. 654/06, de la consellera de Salut i Consum sobre
la valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la Llei
autonòmica 4/2005, de drogodependències i altres addiccions
a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei estatal 28/2005,
de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la
venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del
tabac, DS núm. 24 (15 de març), pàg. 344-345 i 349.
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(Grup

Preguntes
RGE núm. 6336/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010, DS núm. 29 (18 d’octubre),
pàg. 402 i 403.
RGE núm. 6337/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (II), DS núm. 29 (18 d’octubre),
pàg. 404 i 405.
RGE núm. 6338/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (III), DS núm. 29 (18
d’octubre), pàg. 406-407 i 408.
RGE núm. 6339/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (IV), DS núm. 29 (18
d’octubre), pàg. 406-407 i 408.
Proposicions no de llei
RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de la zona estratègica sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 359-360.
RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament del fons de cohesió sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 363-364.
RGE núm. 8061/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normalització professional dels tècnics
superiors sanitaris, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 314-315 i
316-317.
RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can
Misses d’Eivissa, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 319.
RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a situació actual de la medicina alternativa
a Balears, DS núm. 23 (8 de març), pàg. 327.
RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de referència, DS núm. 23
(8 de març), pàg. 329-330 i 332-333.
RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de malalts renals, DS núm. 26 (26 d’abril),
pàg. 372.
Compareixences
RGE núm. 654/06, de la consellera de Salut i Consum sobre
la valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la Llei
autonòmica 4/2005, de drogodependències i altres addiccions
a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei estatal 28/2005,
de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la
venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del
tabac, DS núm. 24 (15 de març), pàg. 343-344 i 350-351.
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27 (17 de maig), pàg.
382-383 i 388.
RGE núm. 6990/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el procés d’adjudicació de la construcció del nou hospital
de referència, DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 417-418 i 425426.
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MULET I DEZCALLAR, DOLÇA (Grup Parlamentari
Mixt)
Compareixences
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27 (17 de maig), pàg.
381.
MUNAR I CARDELL, MIQUEL (Grup Parlamentari
Popular)
Proposicions no de llei
RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de la zona estratègica sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 358 i 361.
RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament del fons de cohesió sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 362 i 365-366.
RGE núm. 8061/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normalització professional dels tècnics
superiors sanitaris, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 315.
RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can
Misses d’Eivissa, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 320.
RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a situació actual de la medicina alternativa
a Balears, DS núm. 23 (8 de març), pàg. 328.
RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de referència, DS núm. 23
(8 de març), pàg. 331-332.
RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de malalts renals, DS núm. 26 (26 d’abril),
pàg. 372-373.
Compareixences
RGE núm. 654/06, de la consellera de Salut i Consum sobre
la valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la Llei
autonòmica 4/2005, de drogodependències i altres addiccions
a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei estatal 28/2005,
de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la
venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del
tabac, DS núm. 24 (15 de març), pàg. 346 i 351.
RGE núm. 6990/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el procés d’adjudicació de la construcció del nou hospital
de referència, DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 421-422 i 427.
RAMON I JUAN, MIQUEL (Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds)
Preguntes
RGE núm. 7808/06, relativa a necessitat d’un nou hospital
públic a Eivissa, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 434 i
435.
RGE núm. 7809/06, relativa a nou bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg.
436 i 437-438.
RGE núm. 7810/06, relativa a operativitat quirúrgica de
l’Hospital de Can Misses durant les obres, DS núm. 434 (22 de
novembre), pàg. 436 i 437-438.

RGE núm. 7811/06, relativa a serveis d’hemodinàmica,
cirurgia màxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg.
436 i 437-438.
RGE núm. 7812/06, relativa a nou Hospital de Son Dureta,
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439 i 440-441.
RGE núm. 7814/06, relativa a contractació de l’Hospital de
Son Espases, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439-442.
RGE núm. 7813/06, relativa a mal funcionament de l’aire
condicionat de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 434 (22 de
novembre), pàg. 442 i 443.
Proposicions no de llei
RGE núm. 7428/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de la zona estratègica sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 359.
RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament del fons de cohesió sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 363.
RGE núm. 8061/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a normalització professional dels tècnics
superiors sanitaris, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 315.
RGE núm. 10050/05, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reformes a l’Hospital de Can
Misses d’Eivissa, DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 317-319 i
321.
RGE núm. 544/06, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a nou hospital de referència, DS núm. 23
(8 de març), pàg. 330-331.
RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de malalts renals, DS núm. 26 (26 d’abril),
pàg. 372.
Compareixences
RGE núm. 654/06, de la consellera de Salut i Consum sobre
la valoració i el desenvolupament a les Illes Balears de la Llei
autonòmica 4/2005, de drogodependències i altres addiccions
a les Illes Balears, sobre el tabac, i de la Llei estatal 28/2005,
de mesures sanitàries contra el tabaquisme i reguladora de la
venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del
tabac, DS núm. 24 (15 de març), pàg. 342-343 i 350.
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27 (17 de maig), pàg.
381-382 i 387-388.
RGE núm. 6990/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el procés d’adjudicació de la construcció del nou hospital
de referència, DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 418-419.
ROSSELLÓ I PONS, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds)
Proposicions no de llei
RGE núm. 364/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, relativa a situació actual de la medicina alternativa
a Balears, DS núm. 23 (8 de març), pàg. 326-327 i 328-329.
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SALOM I SOLER, AINA (Grup Parlamentari Socialista)
Proposicions no de llei
RGE núm. 2236/06, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a registre de malalts renals, DS núm. 26 (26 d’abril),
pàg. 370-372 i 373.
Compareixences
RGE núm. 729/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27 (17 de maig), pàg.
383-384 i 388-389.
RGE núm. 6990/06, de la consellera de Salut i Consum,
sobre el procés d’adjudicació de la construcció del nou hospital
de referència, DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 419-420 i 426427.
TUR I TORRES, VICENT (Grup Parlamentari Socialista)
Proposicions no de llei
RGE núm. 7429/05, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament del fons de cohesió sanitària, DS núm. 25
(5 d’abril), pàg. 364-365.
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RGE núm. 7811/06, relativa a serveis d’hemodinàmica,
cirurgia màxilAlofacial, mamografia i ressonància magnètica a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg.
436-437 i 438.
RGE núm. 7812/06, relativa a nou Hospital de Son Dureta,
DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439-440 i 441-442.
RGE núm. 7814/06, relativa a contractació de l’Hospital de
Son Espases, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 439-440 i
441-442.
RGE núm. 7813/06, relativa a mal funcionament de l’aire
condicionat de l’Hospital de Son Dureta, DS núm. 434 (22 de
novembre), pàg. 442 i 443.
Compareixences
RGE núm. 654/06, sobre la valoració i el desenvolupament
a les Illes Balears de la Llei autonòmica 4/2005, de
drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, sobre
el tabac, i de la Llei estatal 28/2005, de mesures sanitàries
contra el tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament,
consum i publicitat dels productes del tabac, DS núm. 24 (15
de març), pàg. 338-342, 346-349 i 351-352.
RGE núm. 729/06, sobre el Pla de salut mental, DS núm. 27
(17 de maig), pàg. 378-381, 385-387 i 390.
RGE núm. 6990/06, sobre el procés d’adjudicació de la
construcció del nou hospital de referència, DS núm. 30 (25
d’octubre), pàg. 414-417, 422-425 i 428-430.

CONSELLERA DE SALUT I CONSUM, AINA MARIA
CASTILLO I FERRER
Preguntes
RGE núm. 3035/06, relativa a resposta a solAlicituds de
documentació, DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 394 i 395.
RGE núm. 3036/06, relativa a nivells de clorurs, DS núm.
28 (31 de maig), pàg. 395-396 i 397.
RGE núm. 3037/06, relativa a nivells de nitrats, DS núm. 28
(31 de maig), pàg. 395- 396 i 397.
RGE núm. 3411/06, relativa a rebrot de processionària, DS
núm. 28 (31 de maig), pàg. 397-398 i 399.
RGE núm. 6336/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010, DS núm. 29 (18 d’octubre),
pàg. 402-403 i 404.
RGE núm. 6337/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (II), DS núm. 29 (18 d’octubre),
pàg. 404-405 i 406.
RGE núm. 6338/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (III), DS núm. 29 (18
d’octubre), pàg. 407-408 i 409.
RGE núm. 6339/06, relativa a Pla estratègic de salut mental
de les Illes Balears 2006-2010 (IV), DS núm. 29 (18
d’octubre), pàg. 407-408 i 409.
RGE núm. 7808/06, relativa a necessitat d’un nou hospital
públic a Eivissa, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg. 435 i
436.
RGE núm. 7809/06, relativa a nou bloc quirúrgic de
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 434 (22 de novembre), pàg.
436-437 i 438.
RGE núm. 7810/06, relativa a operativitat quirúrgica de
l’Hospital de Can Misses durant les obres, DS núm. 434 (22 de
novembre), pàg. 436-437 i 438.

TEMÀTIC
-CCan Misses (vegeu Hospital de Can Misses)
Clorurs (vegeu Nivells de clorurs)
Cohesió sanitària (vegeu Fons de cohesió sanitària)

-DDrogodependències
DS núm. 24 (15 de març), pàg. 338-351.

-FFons de cohesió sanitària
DS núm. 25 (5 d’abril), pàg. 362-366.
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-HHospital
de Can Misses
DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 317-321.
DS núm. 31 (22 de novembre), pàg. 436-438.
públic a Eivissa
DS núm. 31 (22 de novembre), pàg. 434-436.
de referència
DS núm. 23 (8 de març), pàg. 329-333.
DS núm. 30 (25 d’octubre), pàg. 414-430.
de Son Dureta
DS núm. 31 (22 de novembre), pàg. 439-443.
de Son Espases
DS núm. 31 (22 de novembre), pàg. 439-442.

-LLlei
autonòmica 4/2005
DS núm. 24 (15 de març), pàg. 338-351.
estatal 28/2005
DS núm. 24 (15 de març), pàg. 338-351.

-MMalalts renals (vegeu Registre de malalts renals)
Medicina alternativa
DS núm. 23 (8 de març), pàg. 326-329.

-NNitrats (vegeu Nivells de nitrats)
Nivells
de clorurs
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 395-397.
de nitrats
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 395-397.

-PPla
estratègic de salut mental de les Illes Balears 2006-2010
DS núm. 29 (18 d’octubre), pàg. 402-409.
de salut mental
DS núm. 27 (17 de maig), pàg. 378-390.
Processionària
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 397-399.
Registre de malalts renals
DS núm. 26 (26 d’abril), pàg. 370-373.

Resposta a solAlicituds de documentació
DS núm. 28 (31 de maig), pàg. 394-395.

-SSalut mental (vegeu Pla estratègic de salut mental de les
Illes Balears 2006-2010 i Pla de salut mental)
SolAlicituds de documentació (vegeu Resposta a solAlicituds
de documentació)
Son
Dureta (vegeu Hospital de Son Dureta)
Espases (vegeu Hospital de Son Espases)

-TTabac
DS núm. 24 (15 de març), pàg. 338-351.
Tècnics superiors sanitaris
DS núm. 22 (1 de febrer), pàg. 314-317.

-ZZona estratègica sanitària
DS núm. 25 (5 d’abril), pàg. 358-362.
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