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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 232/10, relativa a problemes de seguretat en
l’administració de la píndola del dia després.
DS núm. 41 (17 de febrer), pàg. 598-600.

RGE núm. 233/10, relativa a control per evitar
l’administració repetida de la píndola del dia després.
DS núm. 41 (17 de febrer), pàg. 600-603.

RGE núm. 370/10 i 371/10, relatives a continuïtat de la
unitat d’hospitalització a domicili i de la unitat de cures
palAliatives a Eivissa.
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 614-615.

RGE núm. 372/10 i 373/10, relatives a servei de fisioteràpia
a domicili a Eivissa.
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 616-617.

RGE núm. 393/10 i 543/10, relatives a manca d’oncòlegs a
l’Hospital de Can Misses i a manca de cardiòlegs a l’illa
d’Eivissa.
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 617-620.

RGE núm. 4668/10, relativa a actuacions de la Conselleria
de Salut per prevenir la violència als centres sanitaris.
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 702-705.

RGE núm. 4669/10, relativa a actuacions per tal que
l'actual Son Dureta tingui activitat sociosanitària.
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 705-706.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 48/10, relativa a auditoria de la gestió de
l’hospital de Can Misses.
DS núm. 41 (17 de febrer), pàg. 603-609.

RGE núm. 473/10, relativa a prevenció de la violència als
centres sanitaris.
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 620-624.

RGE núm. 734/10, relativa a més investigació sanitària.
DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 630-633.

RGE núm. 968/10, relativa a mesures per captar i fidelitzar
professionals sanitaris a les illes menors.
DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 633-639.

RGE núm. 1601/10, relativa a escoleta hospitalària a Son
Espases.
DS núm. 45 (12 de maig), pàg. 670-673.

RGE núm. 2558/10, relativa a l’adquisició d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) per a l’Hospital de
Formentera.
DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 678-682.

RGE núm. 4906/10, relativa a parts respectats a la sanitat
pública de les Illes Balears.
DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 682-684.

RGE núm. 5508/10, relativa a remissió del contracte de
modificació de la concessió per a la construcció, el
manteniment i l’explotació del nou hospital de Son Dureta.
DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 690-694.

RGE núm. 5543/10, relativa a millora de l’assistència
sociosanitària.
DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 694-697.

RGE núm. 5544/10, relativa a cofinançament del nou
hospital al solar de Son Espases.
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 707-709.

RGE núm. 3507/10, relativa a millores en els serveis de
tècniques de reproducció assistida a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera.
DS núm. 49 (15 de desembre), pàg. 714-716.

RGE núm. 5724/10, relativa a obertura de Son Espases.
DS núm. 49 (15 de desembre), pàg. 716-721.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum sobre totes les millores incorporades per aquest
govern al projecte de construcció del nou hospital de
referència per a les Illes Balears.
DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 642-667.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auditoria de la gestió de l’hospital de Can Misses, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 605-606.

RGE núm. 5544/10, del grup Parlamentari Popular, relativa
a cofinançament del nou hospital al solar de Son Espases, DS
núm. 48 (1 de desembre), pàg. 707-708.

RGE núm. 5724/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a obertura de Son Espases, DS núm. 49 (15 de desembre), pàg.
718-719.
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Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 654-655 i 661-
662.

CASTILLO I FERRER, AINA MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 473/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a prevenció de la violència als centres sanitaris, DS núm. 42
(10 de març), pàg. 620-621 i 623-624.

RGE núm. 1601/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoleta hospitalària a Son Espases, DS núm. 45 (12 de
maig), pàg. 670-671 i 673.

RGE núm. 5508/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió del contracte de modificació de la concessió per a la
construcció, el manteniment i l’explotació del nou hospital de
Son Dureta, DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 690, 692-693
i 694.

RGE núm. 5724/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a obertura de Son Espases, DS núm. 49 (15 de desembre), pàg.
716-718 i 720-721.

Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 656-658, 663-
665 i 666.

CASTRO I GANDASEGUI, CARME (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 232/10, relativa a problemes de seguretat en

l’administració de la píndola del dia després, DS núm. 41 (17
de febrer), pàg. 598 i 599.

RGE núm. 233/10, relativa a control per evitar
l’administració repetida de la píndola del dia després, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 600-601 i 602.

RGE núm. 370/10 i 371/10, relatives a continuïtat de la
unitat d’hospitalització a domicili i de la unitat de cures
palAliatives a Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 614 i 615.

RGE núm. 372/10 i 373/10, relatives a servei de fisioteràpia
a domicili a Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 616 i 617.

RGE núm. 393/10 i 543/10, relatives a manca d’oncòlegs a
l’Hospital de Can Misses i a manca de cardiòlegs a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 617-618 i 619-620.

RGE núm. 4668/10, relativa a actuacions de la Conselleria
de Salut per prevenir la violència als centres sanitaris, DS núm.
48 (1 de desembre), pàg. 702 i 703-704.

RGE núm. 4669/10, relativa a actuacions per tal que l'actual
Son Dureta tingui activitat sociosanitària, DS núm. 48 (1 de
desembre), pàg. 705 i 706.

Proposicions no de llei
RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auditoria de la gestió de l’hospital de Can Misses, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 603-604 i 608-609.

RGE núm. 734/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a més investigació sanitària, DS núm. 43 (14 d’abril),
pàg. 632-633.

RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’adquisició d’un TAC (tomografia axial computeritzada) per
a l’Hospital de Formentera, DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg.
680 i 681.

RGE núm. 5543/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l’assistència sociosanitària, DS núm. 47 (24 de
novembre), pàg. 694-695 i 697.

RGE núm. 5544/10, del grup Parlamentari Popular, relativa
a cofinançament del nou hospital al solar de Son Espases, DS
núm. 48 (1 de desembre), pàg. 707 i 708-709.

RGE núm. 3507/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millores en els serveis de tècniques de reproducció
assistida a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm.
49 (15 de desembre), pàg. 715-716.

CRESPÍ I PRUNÉS, AINA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 734/10, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a més investigació sanitària, DS núm. 43 (14 d’abril),
pàg. 630-631 i 633.

DALMAU I FORTUNY, FRANCESC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1601/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a escoleta hospitalària a Son Espases, DS núm. 45 (12 de
maig), pàg. 672-673.

RGE núm. 5508/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió del contracte de modificació de la concessió per a la
construcció, el manteniment i l’explotació del nou hospital de
Son Dureta, DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 692 i 694.

RGE núm. 5544/10, del grup Parlamentari Popular, relativa
a cofinançament del nou hospital al solar de Son Espases, DS
núm. 48 (1 de desembre), pàg. 708.

RGE núm. 5724/10, del Grup parlamentari Popular, relativa
a obertura de Son Espases, DS núm. 49 (15 de desembre), pàg.
719-720.

Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 655 i 662-663.
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GENER I BOSCH, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 968/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les
illes menors, DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 633-634 i 638-639.

LLINÁS I WARTHMANN, ISABEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears, DS
núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 683-684.

MAYANS I SERRA, JOSEP M. (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

l’adquisició d’un TAC (tomografia axial computeritzada) per
a l’Hospital de Formentera, DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg.
678, 681 i 682.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 968/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les
illes menors, DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 634-636.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 734/10, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a més investigació sanitària, DS núm. 43 (14 d’abril),
pàg. 631-632.

RGE núm. 968/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les
illes menors, DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 637-638.

RGE núm. 1601/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoleta hospitalària a Son Espases, DS núm. 45 (12 de
maig), pàg. 672.

RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’adquisició d’un TAC (tomografia axial computeritzada) per
a l’Hospital de Formentera, DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg.
679.

RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears, DS
núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 683.

RGE núm. 5508/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió del contracte de modificació de la concessió per a la
construcció, el manteniment i l’explotació del nou hospital de
Son Dureta, DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 691-692.

RGE núm. 5543/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l’assistència sociosanitària, DS núm. 47 (24 de
novembre), pàg. 695-696.

SUÁREZ I FERREIRO, MARIÁN (Grup Parlamentari
Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auditoria de la gestió de l’hospital de Can Misses, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 604-605.

RGE núm. 734/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a més investigació sanitària, DS núm. 43 (14 d’abril),
pàg. 631.

RGE núm. 968/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures per captar i fidelitzar professionals sanitaris a les
illes menors, DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 636-637.

RGE núm. 1601/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a escoleta hospitalària a Son Espases, DS núm. 45 (12 de
maig), pàg. 671-672.

RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears, DS
núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 682-683 i 684.

RGE núm. 5508/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a remissió del contracte de modificació de la concessió per a la
construcció, el manteniment i l’explotació del nou hospital de
Son Dureta, DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 690-691.

RGE núm. 5543/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l’assistència sociosanitària, DS núm. 47 (24 de
novembre), pàg. 695.

RGE núm. 3507/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millores en els serveis de tècniques de reproducció
assistida a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm.
49 (15 de desembre), pàg. 715.

Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 652-653.

TORRES I MARÍ, MARIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 48/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a auditoria de la gestió de l’hospital de Can Misses, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 606-608.

RGE núm. 473/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció de la violència als centres sanitaris, DS núm. 42
(10 de març), pàg. 621-622 i 624.

RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’adquisició d’un TAC (tomografia axial computeritzada) per
a l’Hospital de Formentera, DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg.
679-680 i 682.
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RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears, DS
núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 683.

RGE núm. 5543/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de l’assistència sociosanitària, DS núm. 47 (24 de
novembre), pàg. 696.

RGE núm. 3507/10, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millores en els serveis de tècniques de reproducció
assistida a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm.
49 (15 de desembre), pàg. 714-715 i 716.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE SALUT I CONSUM, VICENÇ
THOMÀS I MULET)

Preguntes
RGE núm. 232/10, relativa a problemes de seguretat en

l’administració de la píndola del dia després, DS núm. 41 (17
de febrer), pàg. 598-599 i 600.

RGE núm. 233/10, relativa a control per evitar
l’administració repetida de la píndola del dia després, DS núm.
41 (17 de febrer), pàg. 601-602 i 603.

RGE núm. 370/10 i 371/10, relatives a continuïtat de la
unitat d’hospitalització a domicili i de la unitat de cures
palAliatives a Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 615.

RGE núm. 372/10 i 373/10, relatives a servei de fisioteràpia
a domicili a Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 616 i 617.

RGE núm. 393/10 i 543/10, relatives a manca d’oncòlegs a
l’Hospital de Can Misses i a manca de cardiòlegs a l’illa
d’Eivissa, DS núm. 42 (10 de març), pàg. 618-619 i 620.

RGE núm. 4668/10, relativa a actuacions de la Conselleria
de Salut per prevenir la violència als centres sanitaris, DS núm.
48 (1 de desembre), pàg. 702-703 i 704-705.

RGE núm. 4669/10, relativa a actuacions per tal que l'actual
Son Dureta tingui activitat sociosanitària, DS núm. 48 (1 de
desembre), pàg. 705 i 706.

Compareixences
RGE núm. 1046/10, sobre totes les millores incorporades

per aquest govern al projecte de construcció del nou hospital de
referència per a les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg.
642-648, 658-661 i 665-666.

D’ALTRES

REPRESENTANT DE LA CONSULTORA GERENS
HILL INTERNATIONAL, JUAN CARLOS DELGADO
POLO

Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 648-649.

GERENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SON
DURETA, LLUÍS CARRETERO I ALCÁNTARA

Compareixences
RGE núm. 1046/10, de l’Hble. Sr. Conseller de Salut i

Consum sobre totes les millores incorporades per aquest govern
al projecte de construcció del nou hospital de referència per a
les Illes Balears, DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 650-652 i 661.

TEMÀTIC

- A -

Assistència sociosanitària
DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 694.

- C -

Can Misses (vegeu Hospital de —)

Cardiòlegs a Eivissa
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 617.

Centres sanitaris (vegeu Violència als —)

Cures palAliatives (vegeu Unitat de —)

- E -

Escoleta hospitalària a Son Espases
DS núm. 45 (12 de maig), pàg. 670.

- F -

Fisioteràpia a domicili (vegeu Servei de —)

- H -

Hospital 
de Can Misses (vegeu també Oncòlegs a l’—)
DS núm. 41 (17 de febrer), pàg. 603.
de Formentera (vegeu TAC per a l’—)
de referència (Vegeu Nou —) 
de Son Dureta
DS núm. 47 (24 de novembre), pàg. 690.

Hospitalització a domicili (vegeu Unitat d’—)
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- I -

Illes menors (vegeu Professionals sanitaris a les —)

Investigació sanitària
DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 630.

- N -

Nou hospital de referència 
DS núm. 44 (21 d’abril), pàg. 642.

- O -

Obertura de Son Espases
DS núm. 49 (15 de desembre), pàg. 716.

Oncòlegs a l’Hospital de Can Misses
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 617.

- P -

Parts respectats a la sanitat pública
DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 682.

Píndola del dia després
DS núm. 41 (17 de febrer), pàg. 598 i 600.

Professionals sanitaris a les illes menors 
DS núm. 43 (14 d’abril), pàg. 633.

- R -

Reproducció assistida (vegeu Tècniques de —)

- S -

Sanitat pública (vegeu Parts respectats a la —)

Servei de fisioteràpia a domicili
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 616. 

Son 
Dureta
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 705.
Espases (vegeu també Escoleta hospitalària a —)
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 707.

- T -

TAC per a l’Hospital de Formentera
DS núm. 46 (27 d’octubre), pàg. 678.

Tècniques de reproducció assistida
DS núm. 49 (15 de desembre), pàg. 714.

- U -

Unitat 
de cures palAliatives
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 614. 
d’hospitalització a domicili
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 614. 

- V -

Violència als centres sanitaris
DS núm. 42 (10 de març), pàg. 620.
DS núm. 48 (1 de desembre), pàg. 702.
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