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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 9410/08, relativa a persones ateses en els darrers
cinc anys a la unitat d'hospitalització a domicili de Son
Dureta.
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 305-307.

RGE núm. 9416/08, relativa a finançament de l'atenció
bucodental dels majors de 65 anys.
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 302-305.

RGE núm. 9417/08 i 9418/08, relatives a càrrecs creats a
GESMA (I i II).
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 307-309.

RGE núm. 9419/08 i 9588/08, relatives a formalització d'un
contracte amb l'equip tècnic redactor del projecte del nou
hospital de Son Dureta i a cost de les modificacions del
projecte de Son Espases.
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 309-313.

RGE núm. 9589/08, relativa a píndoles postcoitals.
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 313-316.

RGE núm. 1185/09, relativa a allotjament de familiars de
malalts a l'Hospital de Son Espases.
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 342-344.

RGE núm. 1186/09, relativa a dietes per desplaçaments de
pacients.
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 344-345.

RGE núm. 1226/09, relativa a programa Teleictus a
Menorca.
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 345-347.

RGE núm. 2552/09, relativa a la flota d'ambulàncies a
Menorca.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 386-387.

RGE núm. 3192/09, relativa a necessitat d'especialistes a
Menorca.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 388-389.

RGE núm. 3400/09 i 3401/09, relatives a eliminació i
restabliment del finançament bucodental als majors de 65
anys.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 390-391.

RGE núm. 2402/09, relativa a noves prestacions per
introduir en el sistema de salut.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 391-392.

RGE núm. 3403/09, relativa a llistes d'espera quirúrgiques.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 393-396.

RGE núm. 3404/09 a 3408/09, relatives a llistes d'espera als
hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, d'Inca, de Menorca
i d'Eivissa.
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418-423.

RGE núm. 3409/09 a 3413/09, relatives a llistes d'espera de
proves de diagnosi als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
d'Inca, de Menorca i d'Eivissa.
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 423-426.

RGE núm. 3414/09, relativa a ocultació de dades en les
llistes d'espera.
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 426-428.

RGE núm. 6894/09, relativa a pla funcional definitiu del
nou hospital d'Eivissa.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 486-489.

RGE núm. 6896/09, relativa a usos de l'Hospital Son Dureta
quan entri en funcionament el nou hospital de Son Espases.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 489-490.

RGE núm. 7105/09 i 7108, relatives a tractament de
radioteràpia (I i II).
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 490-493.

RGE núm. 7106/09, relativa a especialistes a Menorca (I).
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 492-496.

RGE núm. 7107/09, relativa a especialistes a Menorca (II).
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 496-499.

RGE núm. 11410/09 a 11412/09, relatives a centres sanitaris
licitats des de juliol de 2007, a licitació de centres sanitaris
i a finançament del nou hospital d'Eivissa.
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 554-557.

RGE núm. 12094/09 a 12099/09, relatives a píndoles del dia
després (I a VI).
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 558-563.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 9398/08, relativa a queixes dels usuaris per
l'atenció dispensada pel servei d'urgències de l'hospital
Mateu Orfila de Menorca.
DS núm. 22 (11 de febrer), pàg. 322-325.

RGE núm. 9580/08, relativa a comissió per a l'estudi de la
posada en marxa de la facultat de Medecina a les Illes
Balears.
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 538-543.

RGE núm. 9581/08, relativa a necessitats actuals
d'especialistes a les Illes Balears.
DS núm. 22 (11 de febrer), pàg. 325-329.

RGE núm. 11703/08, relativa a ampliació del servei d'UVI
mòbils a l'illa d'Eivissa.
DS núm. 23 (18 de febrer), pàg. 334-336.
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RGE núm. 1133/09, relativa a unitat de fibromiàlgia i
síndrome de la fatiga crònica.
DS núm. 23 (18 de febrer), pàg. 336-338.

RGE núm. 1135/09, relativa a pla d'educació sexual.
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 350-352.

RGE núm. 1561/09, relativa a l'assumpció del personal
administratiu a les unitats bàsiques de salut per part del
Govern de les Illes Balears.
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 353-355.

RGE núm. 1562/09, relativa a increment de les prestacions
sanitàries públiques a Ciutadella.
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 355-360.

RGE núm. 2557/09, relativa a lliurament de les llistes
d'espera.
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 366-372.

RGE núm. 2558/09, relativa a millora del nivell assistencial
i rectificació de la reordenació de població sanitària
efectuada per la Conselleria de Salut.
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 372-377.

RGE núm. 2559/09, relativa a ajuts econòmics per a
l'atenció bucodental.
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 377-380.

RGE núm. 4581/09, relativa a millora de les dietes per
desplaçament dels malalts fora de la seva àrea de salut.
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 450-453.

RGE núm. 5828/09, relativa a detecció precoç del càncer
colorectal.
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 453-455.

RGE núm. 5829/09, relativa a promoció de la donació de
sang de cordó umbilical.
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 455-458.

RGE núm. 5830/09, relativa a promoció de la donació de
llet materna.
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 462-464.

RGE núm. 6686/09, relativa a necessitat de cirurgians
vasculars a Menorca.
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 464-469.

RGE núm. 7243/09, relativa a territorialització del pla pilot
per a la prevenció del càncer de còlon.
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 469-471.

RGE núm. 12285/09, relativa a derogació i suspensió del
decret de català a la sanitat.
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 543-549.

RGE núm. 12432/09, relativa a justificació del desviament
de 60 milions d'euros en la construcció i explotació del nou
hospital de Son Dureta a Son Espases.
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 563-567.

RGE núm. 13269/09, relativa a línia d'ajuda per a formació
en els estudis de medicina.
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 577-580.

RGE núm. 13871/09, relativa a lluita contra la SIDA.
DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 586-589.

RGE núm. 14113/09, relativa a ús sociosanitari del complex
hospitalari de Son Dureta.
DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 589-593.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4887/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre el dèficit de metges especialistes a les Illes
Balears.
DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 402-413.

RGE núm. 4888/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre el projecte d'incorporació de la Facultat de
Medicina a les Illes Balears.
DS núm. 33 (20 de maig), pàg. 474-483.

RGE núm. 7652/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la
grip porcina.
DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 434-447.

RGE núm. 11323/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre les actuacions desenvolupades davant el
virus H1N1 (grip A).
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 570-577.

RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents
a la grip A.
DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 502-517.

RGE núm. 11422/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum sobre la posada en funcionament de l'Hospital Son
Espases i les solucions als accessos del centre.
DS núm. 36 (30 de setembre), pàg. 522-532.
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INTERVINENTS

DIPUTATS

ALBERDI I CASTELL, ROSAMARIA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6686/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, DS núm. 32 (13
de maig), pàg. 467-468.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a comissió per a l'estudi de la posada en marxa de la facultat de
Medecina a les Illes Balears, DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg.
541-542.

RGE núm. 9581/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitats actuals d'especialistes a les Illes Balears, DS núm.
22 (11 de febrer), pàg. 327.

RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lliurament de les llistes d'espera, DS núm. 26 (11 de març),
pàg. 368-369.

RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del nivell assistencial i rectificació de la reordenació
de població sanitària efectuada per la Conselleria de Salut, DS
núm. 26 (11 de març), pàg. 374-375.

RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, DS núm. 26 (11 de
març), pàg. 379-380.

RGE núm. 5830/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de llet materna, DS núm. 32
(13 de maig), pàg. 463.

RGE núm. 6686/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, DS núm. 32 (13
de maig), pàg. 466-467.

RGE núm. 12432/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació del desviament de 60 milions d'euros en
la construcció i explotació del nou hospital de Son Dureta a Son
Espases, DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 564-565.

RGE núm. 14113/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús sociosanitari del complex hospitalari de Son
Dureta, DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 590-591.

Compareixences
RGE núm. 4888/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre el projecte d'incorporació de la Facultat de
Medicina a les Illes Balears, DS núm. 33 (20 de maig), pàg.
479-480.

RGE núm. 7652/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip
porcina, DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 439-440 i 445.

RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents a la
grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 509-510.

RGE núm. 11422/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la posada en funcionament de l'Hospital Son
Espases i les solucions als accessos del centre, DS núm. 36 (30
de setembre), pàg. 526-527 i 530-531.

CASTILLO I FERRER, AINA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 9410/08, relativa a persones ateses en els darrers

cinc anys a la unitat d'hospitalització a domicili de Son Dureta,
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 305 i 306.

RGE núm. 9416/08, relativa a finançament de l'atenció
bucodental dels majors de 65 anys, DS núm. 21 (4 de febrer),
pàg. 302 i 303-304.

RGE núm. 9417/08 i 9418/08, relatives a càrrecs creats a
GESMA (I i II), DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 307 i 308.

RGE núm. 9419/08 i 9588/08, relatives a formalització d'un
contracte amb l'equip tècnic redactor del projecte del nou
hospital de Son Dureta i a cost de les modificacions del
projecte de Son Espases, DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 309-
310 i 311-312.

RGE núm. 9589/08, relativa a píndoles postcoitals, DS núm.
21 (4 de febrer), pàg. 313-314 i 315-316.

RGE núm. 3403/09, relativa a llistes d'espera quirúrgiques,
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 393 i 394-395.

RGE núm. 3404/09 a 3408/09, relatives a llistes d'espera als
hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, d'Inca, de Menorca i
d'Eivissa, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418-419 i 421-423.

RGE núm. 3409/09 a 3413/09, relatives a llistes d'espera de
proves de diagnosi als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
d'Inca, de Menorca i d'Eivissa, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg.
424-425 i 426.

RGE núm. 3414/09, relativa a ocultació de dades en les
llistes d'espera, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 426-427 i 428.

RGE núm. 11410/09 a 11412/09, relatives a centres sanitaris
licitats des de juliol de 2007, a licitació de centres sanitaris i a
finançament del nou hospital d'Eivissa, DS núm. 38 (21
d'octubre), pàg. 554-555 i 556-557.

RGE núm. 12094/09 a 12099/09, relatives a píndoles del dia
després (I a VI), DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 558-559, 560
i 561-562.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a lliurament de les llistes d'espera, DS núm. 26 (11 de març),
pàg. 366-367 i 370-372.

RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del nivell assistencial i rectificació de la reordenació
de població sanitària efectuada per la Conselleria de Salut, DS
núm. 26 (11 de març), pàg. 372-373 i 376-377.

RGE núm. 12285/09, del Grup parlamentari Popular,
relativa a derogació i suspensió del decret de català a la sanitat,
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 543-544 i 547-549.

RGE núm. 12432/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació del desviament de 60 milions d'euros en
la construcció i explotació del nou hospital de Son Dureta a Son
Espases, DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 563-564 i 565-566.

RGE núm. 14113/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús sociosanitari del complex hospitalari de Son
Dureta, DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 589-590 i 592.
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Compareixences
RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents a la
grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 511-513 i 514-516.

CASTRO I GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 3400/09 i 3401/09, relatives a eliminació i

restabliment del finançament bucodental als majors de 65 anys,
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 390.

RGE núm. 2402/09, relativa a noves prestacions per
introduir en el sistema de salut, DS núm. 27 (18 de març), pàg.
391 i 392.

RGE núm. 6894/09, relativa a pla funcional definitiu del nou
hospital d'Eivissa, DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 486-487 i
488.

RGE núm. 6896/09, relativa a usos de l'Hospital Son Dureta
quan entri en funcionament el nou hospital de Son Espases, DS
núm. 34 (27 de maig), pàg. 489 i 490.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a comissió per a l'estudi de la posada en marxa de la facultat de
Medecina a les Illes Balears, DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg.
538-539 i 542-543.

RGE núm. 9581/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitats actuals d'especialistes a les Illes Balears, DS núm.
22 (11 de febrer), pàg. 325-326 i 328-329.

RGE núm. 11703/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació del servei d'UVI mòbils a l'illa d'Eivissa, DS núm.
23 (18 de febrer), pàg. 335-336.

RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les dietes per desplaçament dels malalts fora de la
seva àrea de salut, DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 450-451 i 452.

RGE núm. 7243/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
territorialització del pla pilot per a la prevenció del càncer de
còlon, DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 470.

RGE núm. 13269/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajuda per a formació en els estudis de medicina,
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 577-578 i 579.

RGE núm. 13871/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la SIDA, DS
núm. 40 (25 de novembre), pàg. 588-589.

Compareixences
RGE núm. 4887/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre el dèficit de metges especialistes a les Illes
Balears, DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 405-406 i 411-412.

RGE núm. 4888/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre el projecte d'incorporació de la Facultat de
Medicina a les Illes Balears, DS núm. 33 (20 de maig), pàg.
478-479.

RGE núm. 7652/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip
porcina, DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 441-443 i 445-446.

RGE núm. 11323/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre les actuacions desenvolupades davant el virus
H1N1 (grip A), DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 573-574 i
576.

RGE núm. 11422/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la posada en funcionament de l'Hospital Son
Espases i les solucions als accessos del centre, DS núm. 36 (30
de setembre), pàg. 524-526, 529-530 i 532.

DALMAU I FORTUNY, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1135/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a pla d'educació sexual, DS núm. 25 (4 de març), pàg. 352.
RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, DS núm. 26 (11 de
març), pàg. 377-378 i 380.

RGE núm. 7243/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
territorialització del pla pilot per a la prevenció del càncer de
còlon, DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 470.

GARCÍAS I SIMÓN, ANTONI (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1561/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a l'assumpció del personal administratiu a les unitats bàsiques
de salut per part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (4
de març), pàg. 354.

RGE núm. 12432/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació del desviament de 60 milions d'euros en
la construcció i explotació del nou hospital de Son Dureta a Son
Espases, DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 565.

Compareixences
RGE núm. 11422/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre la posada en funcionament de l'Hospital Son
Espases i les solucions als accessos del centre, DS núm. 36 (30
de setembre), pàg. 527-528 i 531.

GASCÓN I MIR, MIQUEL (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9581/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a necessitats actuals d'especialistes a les Illes Balears, DS núm.
22 (11 de febrer), pàg. 328.

RGE núm. 1133/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a unitat de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, DS núm.
23 (18 de febrer), pàg. 337-338.

RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lliurament de les llistes d'espera, DS núm. 26 (11 de març),
pàg. 369-370 i 371.

RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del nivell assistencial i rectificació de la reordenació
de població sanitària efectuada per la Conselleria de Salut, DS
núm. 26 (11 de març), pàg. 375-376.

RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, DS núm. 26 (11 de
març), pàg. 380.

RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les dietes per desplaçament dels malalts fora de la
seva àrea de salut, DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 451-452.
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RGE núm. 5828/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a detecció precoç del càncer colorectal, DS núm. 31 (6
de maig), pàg. 453 i 455.

RGE núm. 14113/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús sociosanitari del complex hospitalari de Son
Dureta, DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 591.

Compareixences
RGE núm. 4887/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre el dèficit de metges especialistes a les Illes
Balears, DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 406-407 i 412.

RGE núm. 7652/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip
porcina, DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 440-441 i 445.

RGE núm. 11323/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre les actuacions desenvolupades davant el virus
H1N1 (grip A), DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 574-575.

RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents a la
grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 510-511.

GENER I BOSCH, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 1185/09, relativa a allotjament de familiars de

malalts a l'Hospital de Son Espases, DS núm. 24 (25 de febrer),
pàg. 342 i 343.

RGE núm. 1186/09, relativa a dietes per desplaçaments de
pacients, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 344 i 345.

RGE núm. 1226/09, relativa a programa Teleictus a
Menorca, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 345-346 i 347.

RGE núm. 2552/09, relativa a la flota d'ambulàncies a
Menorca, DS núm. 27 (18 de març), pàg. 386 i 387.

RGE núm. 7105/09 i 7108, relatives a tractament de
radioteràpia (I i II), DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 490 i 491-
492.

RGE núm. 7106/09, relativa a especialistes a Menorca (I),
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 493 i 494-495.

RGE núm. 7107/09, relativa a especialistes a Menorca (II),
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 496-497 i 498.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1561/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a l'assumpció del personal administratiu a les unitats bàsiques
de salut per part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (4
de març), pàg. 353-354 i 355.

RGE núm. 1562/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de les prestacions sanitàries públiques a Ciutadella,
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 355-356 i 359.

RGE núm. 6686/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, DS núm. 32 (13
de maig), pàg. 464-465 i 468-469.

GORNÉS I HACHERO, JOSEP SIMÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 3192/09, relativa a necessitat d'especialistes a

Menorca, DS núm. 27 (18 de març), pàg. 388 i 389.

Proposicions no de llei
RGE núm. 9398/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a queixes dels usuaris per l'atenció dispensada pel servei
d'urgències de l'hospital Mateu Orfila de Menorca, DS núm. 22
(11 de febrer), pàg. 322 i 324-325.

LLAUGER I ROSSELLÓ, MIQUEL ÀNGEL (Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 13871/09, del Grup Parlamentari BLOC per

Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la SIDA, DS
núm. 40 (25 de novembre), pàg. 586 i 589.

LLINÀS I WARTHMANN, ISABEL CARMEN (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1133/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a unitat de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, DS núm.
23 (18 de febrer), pàg. 336-337 i 338.

RGE núm. 1135/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'educació sexual, DS núm. 25 (4 de març), pàg. 350 i
352-353.

RGE núm. 5828/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a detecció precoç del càncer colorectal, DS núm. 31 (6
de maig), pàg. 454-455.

RGE núm. 5829/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical,
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 457.

RGE núm. 5830/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de llet materna, DS núm. 32
(13 de maig), pàg. 463-464.
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MAYANS I SERRA, JOSEP MIQUEL (Grup Parlamentari
Mixt)

Compareixences
RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents a la
grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 507-508.

MORILLAS I NAVARRO, MARIA LLUÏSA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5830/09, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a promoció de la donació de llet materna, DS núm. 32
(13 de maig), pàg. 462-463 i 464.

RGE núm. 13871/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la SIDA, DS
núm. 40 (25 de novembre), pàg. 587-588.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a comissió per a l'estudi de la posada en marxa de la facultat de
Medecina a les Illes Balears, DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg.
539-540.

RGE núm. 4888/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre el projecte d'incorporació de la Facultat de
Medicina a les Illes Balears, DS núm. 33 (20 de maig), pàg.
480-482.

RGE núm. 13269/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajuda per a formació en els estudis de medicina,
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 578-579.

RIUDAVETS I FLORIT, EDUARD (Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9398/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a queixes dels usuaris per l'atenció dispensada pel servei
d'urgències de l'hospital Mateu Orfila de Menorca, DS núm. 22
(11 de febrer), pàg. 323.

RGE núm. 1135/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'educació sexual, DS núm. 25 (4 de març), pàg. 351-352.

RGE núm. 1561/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a l'assumpció del personal administratiu a les unitats bàsiques
de salut per part del Govern de les Illes Balears, DS núm. 25 (4
de març), pàg. 354.

RGE núm. 1562/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de les prestacions sanitàries públiques a Ciutadella,
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 357.

RGE núm. 12285/09, del Grup parlamentari Popular,
relativa a derogació i suspensió del decret de català a la sanitat,
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 545-546.

RGE núm. 13269/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajuda per a formació en els estudis de medicina,
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 578.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a comissió per a l'estudi de la posada en marxa de la facultat de
Medecina a les Illes Balears, DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg.
540-541.

RGE núm. 9581/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitats actuals d'especialistes a les Illes Balears, DS núm.
22 (11 de febrer), pàg. 326-327.

RGE núm. 11703/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació del servei d'UVI mòbils a l'illa d'Eivissa, DS núm.
23 (18 de febrer), pàg. 334-335 i 336.

RGE núm. 1135/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'educació sexual, DS núm. 25 (4 de març), pàg. 350-351.

RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lliurament de les llistes d'espera, DS núm. 26 (11 de març),
pàg. 367-368.

RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, DS núm. 26 (11 de
març), pàg. 378-379.

RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de les dietes per desplaçament dels malalts fora de la
seva àrea de salut, DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 451.

RGE núm. 5828/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a detecció precoç del càncer colorectal, DS núm. 31 (6
de maig), pàg. 453-454.

RGE núm. 5829/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical,
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 457.

RGE núm. 5830/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de llet materna, DS núm. 32
(13 de maig), pàg. 463.

RGE núm. 6686/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, DS núm. 32 (13
de maig), pàg. 465-466.

RGE núm. 7243/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
territorialització del pla pilot per a la prevenció del càncer de
còlon, DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 469 i 471.

RGE núm. 12285/09, del Grup parlamentari Popular,
relativa a derogació i suspensió del decret de català a la sanitat,
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 544.

RGE núm. 13871/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra la SIDA, DS
núm. 40 (25 de novembre), pàg. 584.

Compareixences
RGE núm. 4887/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum, sobre el dèficit de metges especialistes a les Illes
Balears, DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 406.

RGE núm. 7652/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip
porcina, DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 439.

RGE núm. 11330/09, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, sobre la situació i les darreres novetats referents a la
grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 508-509.
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TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9398/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a queixes dels usuaris per l'atenció dispensada pel servei
d'urgències de l'hospital Mateu Orfila de Menorca, DS núm. 22
(11 de febrer), pàg. 324.

RGE núm. 11703/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a ampliació del servei d'UVI mòbils a l'illa d'Eivissa, DS núm.
23 (18 de febrer), pàg. 335.

RGE núm. 1562/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a increment de les prestacions sanitàries públiques a Ciutadella,
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 357-358.

RGE núm. 5829/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical,
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 455-456 i 457-458.

RGE núm. 12285/09, del Grup parlamentari Popular,
relativa a derogació i suspensió del decret de català a la sanitat,
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 546-547.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ. JOSEFINA SANTIAGO I RODRÍGUEZ

Preguntes
RGE núm. 9416/08, relativa a finançament de l'atenció

bucodental dels majors de 65 anys, DS núm. 21 (4 de febrer),
pàg. 302-303 i 304-305.

CONSELLER DE SALUT I CONSUM, VICENÇ
THOMÀS I MULET

Preguntes
RGE núm. 9410/08, relativa a persones ateses en els darrers

cinc anys a la unitat d'hospitalització a domicili de Son Dureta,
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 305-306 i 307.

RGE núm. 9417/08 i 9418/08, relatives a càrrecs creats a
GESMA (I i II), DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 308 i 309.

RGE núm. 9419/08 i 9588/08, relatives a formalització d'un
contracte amb l'equip tècnic redactor del projecte del nou
hospital de Son Dureta i a cost de les modificacions del projecte
de Son Espases, DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 310-311 i 312-
313.

RGE núm. 9589/08, relativa a píndoles postcoitals, DS núm.
21 (4 de febrer), pàg. 314-315 i 316.

RGE núm. 1185/09, relativa a allotjament de familiars de
malalts a l'Hospital de Son Espases, DS núm. 24 (25 de febrer),
pàg. 343 i 344.

RGE núm. 1186/09, relativa a dietes per desplaçaments de
pacients, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 345.

RGE núm. 1226/09, relativa a programa Teleictus a
Menorca, DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 346 i 347.

RGE núm. 2552/09, relativa a la flota d'ambulàncies a
Menorca, DS núm. 27 (18 de març), pàg. 386 i 387.

RGE núm. 3192/09, relativa a necessitat d'especialistes a
Menorca, DS núm. 27 (18 de març), pàg. 388 i 389.

RGE núm. 3400/09 i 3401/09, relatives a eliminació i
restabliment del finançament bucodental als majors de 65 anys,
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 390 i 391.

RGE núm. 2402/09, relativa a noves prestacions per
introduir en el sistema de salut, DS núm. 27 (18 de març), pàg.
392.

RGE núm. 3403/09, relativa a llistes d'espera quirúrgiques,
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 393-394 i 395.

RGE núm. 3404/09 a 3408/09, relatives a llistes d'espera als
hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer, d'Inca, de Menorca i
d'Eivissa, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 420-421 i 423.

RGE núm. 3409/09 a 3413/09, relatives a llistes d'espera de
proves de diagnosi als hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
d'Inca, de Menorca i d'Eivissa, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg.
425 i 426.

RGE núm. 3414/09, relativa a ocultació de dades en les
llistes d'espera, DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 427 i 428.

RGE núm. 6894/09, relativa a pla funcional definitiu del nou
hospital d'Eivissa, DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 487-488 i
489.

RGE núm. 6896/09, relativa a usos de l'Hospital Son Dureta
quan entri en funcionament el nou hospital de Son Espases, DS
núm. 34 (27 de maig), pàg. 489 i 490.

RGE núm. 7105/09 i 7108, relatives a tractament de
radioteràpia (I i II), DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 490-491 i
492.

RGE núm. 7106/09, relativa a especialistes a Menorca (I),
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 493-494 i 495-496.

RGE núm. 7107/09, relativa a especialistes a Menorca (II),
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 497-498 i 499.

RGE núm. 11410/09 a 11412/09, relatives a centres sanitaris
licitats des de juliol de 2007, a licitació de centres sanitaris i a
finançament del nou hospital d'Eivissa, DS núm. 38 (21
d'octubre), pàg. 555-556 i 557.

RGE núm. 12094/09 a 12099/09, relatives a píndoles del dia
després (I a VI), DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 559-560 i 562-
563.

Compareixences
RGE núm. 4887/09, sobre el dèficit de metges especialistes

a les Illes Balears, DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 402-404, 407-
411 i 412-413.

RGE núm. 4888/09, sobre el projecte d'incorporació de la
Facultat de Medicina a les Illes Balears, DS núm. 33 (20 de
maig), pàg. 474-478 i 482-483.

RGE núm. 7652/09, sobre la situació d'alerta activada a
l'Estat i a la comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu
de la grip porcina, DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 434-439, 443-
444 i 446-447.

RGE núm. 11323/09, sobre les actuacions desenvolupades
davant el virus H1N1 (grip A), DS núm. 39 (18 de novembre),
pàg. 570-573, 575-476 i 577.

RGE núm. 11330/09, sobre la situació i les darreres novetats
referents a la grip A, DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 502-507,
514-516 i 517.

RGE núm. 11422/09, sobre la posada en funcionament de
l'Hospital Son Espases i les solucions als accessos del centre,
DS núm. 36 (30 de setembre), pàg. 522-524, , 528-529 i 531-
532.
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TEMÀTIC

- A -

Allotjament de malalts i familiars
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 342. 

Ambulàncies a Menorca
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 386.

Atenció bucodental
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 302. 
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 377.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 390.

- C -

Càncer colorectal
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 453.
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 469.

Centres sanitaris (vegeu Licitació de ---)

Cirurgians vasculars
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 464.

Cordó umbilical (vegeu Donació de sang de ---)

- D -

Dades (vegeu Ocultació de ---)

Decret de català a la sanitat
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 543.

Dèficit de metges especialistes
DS núm. 28 (1 d'abril), pàg. 402.
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 464.

Desplaçaments de pacients (vegeu Dietes per ---)

Dietes per desplaçaments de pacients
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 344.
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 450.

Donació 
de llet materna
DS núm. 32 (13 de maig), pàg. 462.
de sang de cordó umbilical
DS núm. 31 (6 de maig), pàg. 455.

- E -

Educació sexual
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 350.

Especialistes (vegeu també Dèficit de metges ---)
DS núm. 22 (11 de febrer), pàg. 325.
a Menorca
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 388.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 493-496.

Estudis de medicina
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 577.

- F -

Facultat de medicina 
DS núm. 33 (20 de maig), pàg. 474.
DS núm. 37 (7 d'octubre), pàg. 538.

Fibromiàlgia (vegeu Unitat de --- i síndrome de la fatiga
crònica)

- G -

GESMA
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 307. 

Grip
A (vegeu també Virus H1N1)
DS núm. 35 (28 de juliol), pàg. 502.
porcina
DS núm. 30 (29 d'abril), pàg. 434.

- H -

Hospital
d'Eivissa
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418 i 424.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 486. 
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 554.
d'Inca
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418 i 424.
Mateu Orfila
DS núm. 22 (11 de febrer), pàg. 322.
de Menorca
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418 i 424.
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Son Dureta
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 309. 
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418 i 424.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 489.
Son Espases
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 309. 
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 342.
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 489.
DS núm. 36 (30 de setembre), pàg. 522.
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 563.
Son Llàtzer
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418 i 424.

Hospitalització a domicili
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 305. 

- L -

Licitació de centres sanitaris
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 554.

Llet materna (vegeu Donació de ---)

Llistes d'espera
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 366.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 393.
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 418-428.

Lluita contra la SIDA
DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 586.

- M -

Medicina (vegeu Estudis de ---)

- N -

Nivell assistencial
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 372.

- O -

Ocultació de dades
DS núm. 29 (22 d'abril), pàg. 416.

- P -

Píndoles 
de l'endemà
DS núm. 38 (21 d'octubre), pàg. 558.
postcoitals
DS núm. 21 (4 de febrer), pàg. 313. 

Població sanitària
DS núm. 26 (11 de març), pàg. 372.

Prestacions sanitàries públiques
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 355.
DS núm. 27 (18 de març), pàg. 391.

Programa Teleictus
DS núm. 24 (25 de febrer), pàg. 345.

- R -

Radioteràpia
DS núm. 34 (27 de maig), pàg. 490.

- S -

SIDA (vegeu Lluita contra la ---)

Síndrome de la fatiga crònica (vegeu Unitat de
fibromiàlgia i ---)

Son Dureta (vegeu Ús sociosanitari de ---)

- T -

Teleictus (vegeu Programa ---)

- U -

Unitat de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica
DS núm. 23 (18 de febrer), pàg. 336.

Unitats bàsiques de salut 
DS núm. 25 (4 de març), pàg. 353.

Ús sociosanitari de Son Dureta
DS núm. 40 (25 de novembre), pàg. 589.

UVI mòbils
DS núm. 23 (18 de febrer), pàg. 334.

- V -

Virus H1N1 (grip A)
DS núm. 39 (18 de novembre), pàg. 570.
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