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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 2702/11, relativa a criteris relatius al trasllat de
malalts amb transport aeri.
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 178-180.

RGE núm. 4054/11, relativa a retirada de contenidors als
centres de salut.
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 180-181.

RGE núm. 4131/11, relativa a edifici de l'Hospital Verge del
Toro.
DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 190-192.

RGE núm. 5123/11, relativa a prestacions bàsiques.
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 181-182.

RGE núm. 266/12, relativa a corregulació i arbitratge.
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 182-184.

RGE núm. 268/12, relativa a protecció dels consumidors i
usuaris.
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 184-185.

RGE núm. 881/12, relativa a personal no renovat.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 431-432.

RGE núm. 3460/12 i 3466/12, relativa es desplaçaments de
metges a Eivissa i  a Menorca.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 433-434.

RGE núm. 4165/12, relativa a pagament de bitllets dels
malalts de Menorca, Eivissa i Formentera.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 434-436.

RGE núm. 4190/12, 4191/12, 4192/12, 4193/12, 4294/12,
4200/12, 4206/12 i 4208/12, relatives a obres de l'Hospital de
Can Misses (I a V), a posada en funcionament de Can
Misses, a negociacions amb Acciona i  a articular el
copagament.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 436-441.

RGE núm. 4195/12, 4197/12, 4202/12 i 4203/12, relatives a
serveis de Can Misses (I a III) i a augment de personal a
l’Hospital de Can Misses.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 441-443.

RGE núm. 4204/12 i 4205/12, relatives a radioteràpia a Can
Misses (I i II)
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 443-444.

RGE núm. 4198/12 i 4199/12, relatives a reconversió del vell
Hospital de Can Misses (I i II).
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 445-446.

RGE núm. 4201/12, relativa a centre de salut de Sant Josep.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 446-447.

RGE núm. 4207/12, relativa a residència per a majors Sant
Jordi (II).
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 447-449.

RGE núm. 4209/12 i 4210/12, relatives a places sanitàries i
a aportació econòmica a Cas Serres.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 449-450.

RGE núm. 4196/12, relativa a programes per a persones
amb discapacitat mental.
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 450-452.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3211/11, relativa a copagament sanitari.
DS núm. 10 (1 de febrer), pàg. 106-110.

RGE núm. 297/12, relativa a llistes d'espera per a
intervenció quirúrgica.
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 375-379.

RGE núm. 416/12, relativa a assistència sanitària a
estrangers sense recursos.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 130-134.

RGE núm. 694/12, relativa a exempció i reducció de
pagament per a la targeta sanitària.
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 134-138.

RGE núm. 791/12, relativa a compromís amb el servei
públic.
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 142-146.

RGE núm. 904/12, relativa a l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 150- 154.

RGE núm. 905/12, relativa a retalls en els horaris d’atenció
mèdica a les unitats sanitàries d’Es Mercadal i Sant Lluís.
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 154- 158.

RGE núm. 1225/12, relativa a recuperació de la proposta
d’impuls a l’atenció a la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 163-167.

RGE núm. 1328/12, relativa a sanitat de qualitat i
equitativa.
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 168-174.

RGE núm. 122/12, relativa a abonaments dels bitllets
pagats pels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera que
tenen necessitat de traslladar-se per ser atesos per l’ib-
salut.
DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 206-210.

RGE núm. 1608/12, relativa a targeta sanitària.
DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 210-215.

RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció infermera.
DS núm. 19 (25 d’abril), pàg. 218-222.
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RGE núm. 2021/12, relativa a sistema d’arbitratge turístic.
DS núm. 19 (25 d’abril), pàg. 222-226.

RGE núm. 2761/12, relativa a quiròfans per als menors
d’edat.
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 266-270.

RGE núm. 3167/12, relativa a copagament sanitari.
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 270-276.

RGE núm. 3762/12, relativa a rebuig del Reial Decret Llei
16/2012.
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 379-385.

RGE núm. 6871/12, relativa a necessitat de garantir la
universalitat de la sanitat i l'assistència als immigrants en
situació irregular.
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 370-375.

RGE núm. 5766/12, relativa a la necessitat d’assegurar l’ús
dins el Sistema Nacional de Salut de les tecnologies que són
efectives.
DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 406-409.

RGE núm. 4758/12, relativa a estudi dels plans de viabilitat
dels hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel
colAlectiu de professionals.
DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 409-414.

RGE núm. 3155/12, relativa a espai sociosanitari a
l’Hospital Son Dureta.
DS núm. 34 (28 de novembre), pàg. 478-482.

RGE núm. 8332/12, relativa a complement autonòmic de les
pensions sanitàries.
DS núm. 34 (28 de novembre), pàg. 482.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 1596/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el cessament del Sr. Bestard i la nova
reestructuració de l'ib-salut.
DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 201.

RGE núm. 3583/12, del coordinador autonòmic de salut
mental de les Illes Balears.
DS núm. 20 (16 de maig), pàg. 230.

RGE núm. 5820/12 i 6017/12, del conseller de Salut, Família
i Benestar Social sobre les línies d’actuació de la conselleria
pel que queda de legislatura i les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern.
DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 318-330.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 5086/11, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de
la salut.
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 124.

RGE núm. 5704/11, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de
la salut.
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 114-124.

RGE núm. 1611/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre els canvis produïts a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social.
DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 192-201.

RGE núm. 3101/12, de la consellera de Salut, Família i
benestar Social sobre el Reial Decret 16/2012.
DS núm. 20 (16 de maig), pàg. 230-241.

Del coordinador autonòmic de salut mental de les Illes
Balears sobre la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 21 (23 de maig), pàg. 246-260.

RGE núm. 3243/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre la part del Pla d’equilibri econòmic
del Govern que afecta aquesta àrea.
DS núm. 23 (13 de juny), pàg. 282-292.

RGE núm. 3633/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Pla d’equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d’estalvi (II).
DS núm. 23 (13 de juny), pàg. 292.

De la representant de FEBAFEM i del representant de
FESSMN sobre la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 24 (12 de setembre), pàg. 298-312.

De les representants de les associacions de salut mental
d’Eivissa i Formentera i de Menorca sobre la salut mental
a les Illes Balears.
DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 334-346.

D’un representant de l’Associació balear de salut mental i
d’un representant del ColAlegi de Metges sobre la salut
mental a les Illes Balears.
DS núm. 27 (3 d’octubre), pàg. 350-365.

Del representant del ColAlegi Oficial de Psicòlegs de les Illes
Balears sobre la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 29 (17 d’octubre), pàg. 390-401.

D’un representant del ColAlegi Oficial de Treball Social de
les Illes Balears i d’un representant del ColAlegi
d’Educadors i Educadores Socials de les Illes Balears sobre
la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 31 (31 d’octubre), pàg. 418-427.



4 COMISSIÓ DE SALUT / Índex any 2012 

 

Del director de l'Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència (IBSMIA) sobre la salut mental a
les Illes Balears.
DS núm. 33 (21 de novembre), pàg. 458-473.

ACORDS DE PONÈNCIA

Acord de la Ponència sobre l’impuls a l’atenció de la salut
mental de les Illes Balears sobre un calendari de
compareixences.
DS núm. 23 (13 de juny), pàg. 282.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a abonaments dels bitllets pagats pels malalts de
Menorca, Eivissa i Formentera que tenen necessitat de
traslladar-se per ser atesos per l’ib-salut, DS núm. 18 (18
d’abril), pàg. 206-207 i 209-210.

CAMPS I BUENAVENTURA, JOSÉ MARÍA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 905/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a retalls en els horaris d’atenció mèdica a les unitats
sanitàries d’Es Mercadal i Sant Lluís, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 156-157 i 158.

DURÁN I CLADERA, MARGALIDA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3211/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 10
(1 de febrer), pàg. 108-109.

RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 136-
137.

RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa,
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 170-171, 172, 173 i 174.

RGE núm. 1608/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a targeta sanitària, DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 213-
214.

RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripció infermera, DS núm. 19 (25 d’abril), pàg.
220-221.

RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 22
(30 de maig), pàg. 273-275.

Compareixences
D’un representant del ColAlegi Oficial de Treball Social de

les Illes Balears i d’un representant del ColAlegi d’Educadors i
Educadores Socials de les Illes Balears sobre la salut mental a
les Illes Balears, DS núm. 31 (31 d’octubre), pàg. 423 i 426.

Del director de l'Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència (IBSMIA) sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 33 (21 de novembre), pàg. 466-467 i
472.

MAICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari
Socialista)

Compareixences
D’un representant del ColAlegi Oficial de Treball Social de

les Illes Balears i d’un representant del ColAlegi d’Educadors i
Educadores Socials de les Illes Balears sobre la salut mental a
les Illes Balears, DS núm. 31 (31 d’octubre), pàg. 421 i 425.

Compareixences
Del coordinador autonòmic de salut mental de les Illes

Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 21
(23 de maig), pàg. 253-254 i 258-259.

De les representants de les associacions de salut mental
d’Eivissa i Formentera i de Menorca sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 343 i 345.

D’un representant de l’Associació Balear de la Salut Mental
i d’un representant del ColAlegi de Metges sobre la salut mental
a les Illes Balears, DS núm. 27 (3 d’octubre), pàg. 357-358 i
364.

Del representant del ColAlegi Oficial de Psicòlegs de les
Illes Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm.
29 (17 d’octubre), pàg. 396 i 400.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 4190/12, 4191/12, 4192/12, 4193/12, 4294/12,

4200/12, 4206/12 i 4208/12, relatives a obres de l'Hospital de
Can Misses (I a V), a posada en funcionament de Can Misses,
a negociacions amb Acciona i  a articular el copagament, DS
núm. 32 (7 de novembre), pàg. 436-437 i 439-440.

RGE núm. 4195/12, 4197/12, 4202/12 i 4203/12, relatives
a serveis de Can Misses (I a III) i a augment de personal a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 32 (7 de novembre), pàg.
441 i 442-443.

RGE núm. 4204/12 i 4205/12, relatives a radioteràpia a Can
Misses (I i II), DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 443 i 444.

RGE núm. 4198/12 i 4199/12, relatives a reconversió del
vell Hospital de Can Misses (I i II), DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 445 i 446.

RGE núm. 4201/12, relativa a centre de salut de Sant Josep,
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 446 i 447.

RGE núm. 4207/12, relativa a residència per a majors Sant
Jordi (II), DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 447-448 i 449.
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RGE núm. 4209/12 i 4210/12, relatives a places sanitàries
i a aportació econòmica a Cas Serres, DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 449-450.

RGE núm. 4196/12, relativa a programes per a persones
amb discapacitat mental, DS núm. 32 (7 de novembre), pàg.
450 i 452.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació de la proposta d’impuls a l’atenció a la
salut mental a les Illes Balears, DS núm. 15 (14 de març), pàg.
163-164 i 166-167.

Compareixences
Del coordinador autonòmic de salut mental de les Illes

Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 21
(23 de maig), pàg. 250-251.

De la representant de FEBAFEM i del representant de
FESSMN sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 24
(12 de setembre), pàg. 307-308, 309 i 311-312.

De les representants de les associacions de salut mental
d’Eivissa i Formentera i de Menorca sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 340-341 i 345.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 266/12, relativa a corregulació i arbitratge, DS

núm. 16 (21 de març), pàg. 182 i 183.
RGE núm. 268/12, relativa a protecció dels consumidors i

usuaris, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 184 i 185.

Proposicions no de llei
RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a sistema d’arbitratge turístic, DS núm. 19 (25 d’abril),
pàg. 222-223 i 226.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 791/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a compromís amb el servei públic,
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 144-145.

RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la proposta d’impuls a l’atenció a la
salut mental a les Illes Balears, DS núm. 15 (14 de març), pàg.
165-166.

RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema d’arbitratge turístic, DS núm. 19 (25 d’abril),
pàg. 224-226.

RGE núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i
l'assistència als immigrants en situació irregular, DS núm. 28
(10 d'octubre), pàg. 372-373.

RGE núm. 4758/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a estudi dels plans de viabilitat dels
hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel colAlectiu de
professionals, DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 412-413 i 414.

RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a espai sociosanitari a l’Hospital Son Dureta, DS núm.
34 (28 de novembre), pàg. 480-481.

Compareixences
RGE núm. 5086/11, de la consellera de Salut, Família i

Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de la
salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 124.

RGE núm. 5704/11, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de la
salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 119 i 123.

RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a assistència sanitària a estrangers
sense recursos, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 132-133.

RGE núm. 1611/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre els canvis produïts a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg.
197 i 200.

RGE núm. 3101/12, de la consellera de Salut, Família i
benestar Social sobre el Reial Decret 16/2012, DS núm. 20 (16
de maig), pàg. 235 i 239-240.

RGE núm. 3243/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre la part del Pla d’equilibri econòmic del
Govern que afecta aquesta àrea, DS núm. 23 (13 de juny), pàg.
287 i 290-291.

RGE núm. 5820/12 i 6017/12, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social sobre les línies d’actuació de la
conselleria pel que queda de legislatura i les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern,
DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 323-324 i 328.

Qüestions d’ordre
En relació amb les preguntes ajornades de la sessió de dia

14 de març de 2012, DS núm. 15 (14 de març), pàg. 163.

PONS I FULLANA, MARIA ASSUMPCIÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 904/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a l’Hospital Mateu Orfila, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 152-153.

RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abonaments dels bitllets pagats pels malalts de
Menorca, Eivissa i Formentera que tenen necessitat de
traslladar-se per ser atesos per l’ib-salut, DS núm. 18 (18
d’abril), pàg. 208-209.

RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a rebuig del Reial Decret Llei
16/2012, DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 383-384.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 4131/11, relativa a edifici de l'Hospital Verge

del Toro, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 190-191 i 192.
RGE núm. 881/12, relativa a personal no renovat, DS núm.

32 (7 de novembre), pàg. 431 i 432.



6 COMISSIÓ DE SALUT / Índex any 2012 

 

RGE núm. 3460/12 i 3466/12, relatives a desplaçaments de
metges a Eivissa i  a Menorca, DS núm. 32 (7 de novembre),
pàg. 433 i 434.

RGE núm. 4165/12, relativa a pagament de bitllets dels
malalts de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 434 i 435.

Proposicions no de llei
RGE núm. 904/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a l’Hospital Mateu Orfila, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 150-151 i 153-154.

RGE núm. 905/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retalls en els horaris d’atenció mèdica a les unitats
sanitàries d’Es Mercadal i Sant Lluís, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 154-155 i 157-158.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 2702/11, relativa a criteris relatius al trasllat de

malalts amb transport aeri, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 178
i 179.

RGE núm. 4054/11, relativa a retirada de contenidors als
centres de salut, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 180 i 181.

RGE núm. 5123/11, relativa a prestacions bàsiques, DS
núm. 16 (21 de març), pàg. 181 i 182.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3211/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 10
(1 de febrer), pàg. 106-107 i 109-110.

RGE núm. 297/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica, DS núm.
28 (10 d'octubre), pàg. 376-377.

RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a assistència sanitària a estrangers
sense recursos, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 130-131 i 133-
134.

RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 134-
135 i 137-138.

RGE núm. 791/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compromís amb el servei públic,
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 142-143 i 145-146.

RGE núm. 904/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’Hospital Mateu Orfila, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 151-152.

RGE núm. 905/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retalls en els horaris d’atenció mèdica a les unitats
sanitàries d’Es Mercadal i Sant Lluís, DS núm. 14 (7 de març),
pàg. 155-156.

RGE núm. 1225/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació de la proposta d’impuls a l’atenció a la
salut mental a les Illes Balears, DS núm. 15 (14 de març), pàg.
164-165.

RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa,
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 168-169 i 171-172.

RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abonaments dels bitllets pagats pels malalts de

Menorca, Eivissa i Formentera que tenen necessitat de
traslladar-se per ser atesos per l’ib-salut, DS núm. 18 (18
d’abril), pàg. 207-208.

RGE núm. 1608/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a targeta sanitària, DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 212-
213.

RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripció infermera, DS núm. 19 (25 d’abril), pàg.
219-220.

RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema d’arbitratge turístic, DS núm. 19 (25 d’abril),
pàg. 223-224.

RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d’edat,
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 266-267 i 169-270.

RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 22
(30 de maig), pàg. 270-271 i 275-276.

RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a rebuig del Reial Decret Llei
16/2012, DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 380-381 i 384-385.

RGE núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i
l'assistència als immigrants en situació irregular, DS núm. 28
(10 d'octubre), pàg. 371-372.

RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la necessitat d’assegurar l’ús dins el Sistema Nacional
de Salut de les tecnologies que són efectives, DS núm. 30 (24
d’octubre), pàg. 407-408.

RGE núm. 4758/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a estudi dels plans de viabilitat dels
hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel colAlectiu de
professionals, DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 409-411 i 413-
414.

RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a espai sociosanitari a l’Hospital Son Dureta, DS núm.
34 (28 de novembre), pàg. 479-480.

RGE núm. 8332/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a complement autonòmic de les
pensions sanitàries, DS núm. 34 (28 de novembre), pàg. 482.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 1596/12, de la consellera de Salut, Família i

Benestar Social sobre el cessament del Sr. Bestard i la nova
reestructuració de l'ib-salut, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 201.

Compareixences
RGE núm. 5086/11, de la consellera de Salut, Família i

Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de la
salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 124.

RGE núm. 5704/11, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de la
salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 117-119 i 122-123.

RGE núm. 1611/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre els canvis produïts a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg.
196-197 i 199-200.

RGE núm. 3101/12, de la consellera de Salut, Família i
benestar Social sobre el Reial Decret 16/2012, DS núm. 20 (16
de maig), pàg. 233-234 i 238-239. 

Del coordinador autonòmic de salut mental de les Illes
Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 21
(23 de maig), pàg. 252-253 i 258. 
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RGE núm. 3243/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre la part del Pla d’equilibri econòmic del
Govern que afecta aquesta àrea, DS núm. 23 (13 de juny), pàg.
285-287 i 289-290.

De la representant de FEBAFEM i del representant de
FESSMN sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 24
(12 de setembre), pàg. 306-307 i 311.

RGE núm. 5820/12 i 6017/12, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social sobre les línies d’actuació de la
conselleria pel que queda de legislatura i les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern,
DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 322-323 i 327-328.

De les representants de les associacions de salut mental
d’Eivissa i Formentera i de Menorca sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 342 i 345.

D’un representant de l’Associació Balear de la Salut Mental
i d’un representant del ColAlegi de Metges sobre la salut mental
a les Illes Balears, DS núm. 27 (3 d’octubre), pàg. 356-357 i
363-364.

Del representant del ColAlegi Oficial de Psicòlegs de les
Illes Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm.
29 (17 d’octubre), pàg. 395-396 i 399-400.

D’un representant del ColAlegi Oficial de Treball Social de
les Illes Balears i d’un representant del ColAlegi d’Educadors i
Educadores Socials de les Illes Balears sobre la salut mental a
les Illes Balears, DS núm. 31 (31 d’octubre), pàg. 422 i 425-
426.

Del director de l'Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència (IBSMIA) sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 33 (21 de novembre), pàg. 466 i 472.

Qüestions d’ordre
En relació amb les preguntes ajornades de la sessió de dia

14 de març de 2012, DS núm. 15 (14 de març), pàg. 162.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3211/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 10
(1 de febrer), pàg. 107-108.

RGE núm. 297/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica, DS núm.
28 (10 d'octubre), pàg. 375-376 i 378-379.

RGE núm. 416/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a assistència sanitària a estrangers
sense recursos, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 131-132.

RGE núm. 694/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a exempció i reducció de pagament
per a la targeta sanitària, DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 135-
136.

RGE núm. 791/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compromís amb el servei públic,
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 143-144.

RGE núm. 1328/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i equitativa,
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 169-170.

RGE núm. 1608/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a targeta sanitària, DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 210-
212 i 214-215.

RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripció infermera, DS núm. 19 (25 d’abril), pàg.
218-219, 221 i 222.

RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d’edat,
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 267-268.

RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, DS núm. 22
(30 de maig), pàg. 271-273.

RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a rebuig del Reial Decret Llei
16/2012, DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 381-382 i 385.

RGE núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i
l'assistència als immigrants en situació irregular, DS núm. 28
(10 d'octubre), pàg. 370-371 i 374-375.

RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la necessitat d’assegurar l’ús dins el Sistema Nacional
de Salut de les tecnologies que són efectives, DS núm. 30 (24
d’octubre), pàg. 406-407 i 409.

RGE núm. 4758/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a estudi dels plans de viabilitat dels
hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel colAlectiu de
professionals, DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 411-412.

RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a espai sociosanitari a l’Hospital Son Dureta, DS núm.
34 (28 de novembre), pàg. 478-479 i 481-482.

Compareixences
RGE núm. 5704/11, de la consellera de Salut, Família i

Benestar Social sobre el Projecte ib-salut 2020. Promoció de la
salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 116-117 i 121-122.

RGE núm. 1611/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre els canvis produïts a la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg.
194-195 i 198-199.

RGE núm. 3101/12, de la consellera de Salut, Família i
benestar Social sobre el Reial Decret 16/2012, DS núm. 20 (16
de maig), pàg. 232-233 i 237-238. 

Del coordinador autonòmic de salut mental de les Illes
Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 21
(23 de maig), pàg. 250 i 257-258.

RGE núm. 3243/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre la part del Pla d’equilibri econòmic del
Govern que afecta aquesta àrea, DS núm. 23 (13 de juny), pàg.
284-285 i 289.

RGE núm. 3633/12, de la consellera de Salut, Família i
Benestar Social sobre el Pla d’equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d’estalvi (II), DS núm. 23 (13 de juny), pàg.
292.

De la representant de FEBAFEM i del representant de
FESSMN sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 24
(12 de setembre), pàg. 304-306 i 310-311.

RGE núm. 5820/12 i 6017/12, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social sobre les línies d’actuació de la
conselleria pel que queda de legislatura i les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern,
DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 320-322 i 326-327.

De les representants de les associacions d’Eivissa i
Formentera i de Menorca sobre la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 340.
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D’un representant de l’Associació Balear de la Salut Mental
i d’un representant del ColAlegi de Metges sobre la salut mental
a les Illes Balears, DS núm. 27 (3 d’octubre), pàg. 355-356 i
363.

Del representant del ColAlegi Oficial de Psicòlegs de les
Illes Balears sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm.
29 (17 d’octubre), pàg. 394-395 i 398-399.

Del director de l'Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència (IBSMIA) sobre la salut mental a les
Illes Balears, DS núm. 33 (21 de novembre), pàg. 465-466 i
471-472.

Qüestions d’ordre
En relació amb les preguntes ajornades de la sessió de dia

14 de març de 2012, DS núm. 15 (14 de març), pàg. 162.

AlAlusions
En relació amb la Proposició no de llei RGE núm. 1328/12,

del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a sanitat de qualitat i equitativa, DS núm. 15 (14 de
març), pàg. 172, 173 i 174.

VALLÉS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 297/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica, DS núm.
28 (10 d'octubre), pàg. 377-378 i 379.

RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d’edat,
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 268-269.

RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la necessitat d’assegurar l’ús dins el Sistema
Nacional de Salut de les tecnologies que són efectives, DS
núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 408.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, ANTONI MESQUIDA I FERRANDO

Compareixences
RGE núm. 5820/12 i 6017/12, sobre les línies d’actuació de

la conselleria pel que queda de legislatura i les directrius
generals de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves
àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del
Govern, DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 318-320, 324-326
i 329-330.

CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, MARTÍ SANSALONI I OLIVER

Preguntes
RGE núm. 881/12, relativa a personal no renovat, DS núm.

32 (7 de novembre), pàg. 431 i 432.
RGE núm. 3460/12 i 3466/12, relatives a desplaçaments de

metges a Eivissa i  a Menorca, DS núm. 32 (7 de novembre),
pàg. 433 i 434.

RGE núm. 4165/12, relativa a pagament de bitllets dels
malalts de Menorca, Eivissa i Formentera, DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 435 i 436.

RGE núm. 4190/12, 4191/12, 4192/12, 4193/12, 4294/12,
4200/12, 4206/12 i 4208/12, relatives a obres de l'Hospital de
Can Misses (I a V), a posada en funcionament de Can Misses,
a negociacions amb Acciona i  a articular el copagament, DS
núm. 32 (7 de novembre), pàg. 438-439 i 440-441.

RGE núm. 4195/12, 4197/12, 4202/12 i 4203/12, relatives
a serveis de Can Misses (I a III) i a augment de personal a
l’Hospital de Can Misses, DS núm. 32 (7 de novembre), pàg.
441-442 i 443.

RGE núm. 4204/12 i 4205/12, relatives a radioteràpia a Can
Misses (I i II), DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 444.

RGE núm. 4198/12 i 4199/12, relatives a reconversió del
vell Hospital de Can Misses (I i II), DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 445 i 446.

RGE núm. 4201/12, relativa a centre de salut de Sant Josep,
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 446 i 447.

RGE núm. 4207/12, relativa a residència per a majors Sant
Jordi (II), DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 448 i 449.

RGE núm. 4209/12 i 4210/12, relatives a places sanitàries
i a aportació econòmica a Cas Serres, DS núm. 32 (7 de
novembre), pàg. 450.

RGE núm. 4196/12, relativa a programes per a persones
amb discapacitat mental, DS núm. 32 (7 de novembre), pàg.
451 i 452.

CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, CARMEN CASTRO I GANDASEGUI

Preguntes
RGE núm. 2702/11, relativa a criteris relatius al trasllat de

malalts amb transport aeri, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 179
i 180.

RGE núm. 4054/11, relativa a retirada de contenidors als
centres de salut, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 180 i 181.

RGE núm. 4131/11, relativa a edifici de l'Hospital Verge
del Toro, DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 191 i 192.

RGE núm. 5123/11, relativa a prestacions bàsiques, DS
núm. 16 (21 de març), pàg. 181 i 182.

RGE núm. 266/12, relativa a corregulació i arbitratge, DS
núm. 16 (21 de març), pàg. 182-183 i 184.

RGE núm. 268/12, relativa a protecció dels consumidors i
usuaris, DS núm. 16 (21 de març), pàg. 185.

Compareixences
RGE núm. 5704/11, sobre el Projecte ib-salut 2020.

Promoció de la salut, DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 114-116,
119-121 i 123-124.

RGE núm. 1611/12, sobre els canvis produïts a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, DS núm. 17 (4
d'abril), pàg. 193-194, 197-198 i 200-201.

RGE núm. 3101/12, sobre el Reial Decret 16/2012, DS
núm. 20 (16 de maig), pàg. 230-232, 236-237 i 240-241.

RGE núm. 3243/12, sobre la part del Pla d’equilibri
econòmic del Govern que afecta aquesta àrea, DS núm. 23 (13
de juny), pàg. 282-284, 287-289 i 291-292.
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D’ALTRES INTERVINENTS

COORDINADOR AUTONÒMIC DE SALUT MENTAL
DE LES ILLES BALEARS, JOAN SALVÁ I COLL 

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 21 (23 de

maig), pàg. 246-250, 254-257 i 259-260.

DIRECTOR DE L'INSTITUT BALEAR DE SALUT
MENTAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
(IBSMIA), JAUME MOREY I CAÑELLAS

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 33 (21 de

novembre), pàg. 458-465, 467-471 i 472-473.

METGE PSIQUIATRE, CARLES RECASENS I
LAGUARDA

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 27 (3

d’octubre), pàg. 352-354, 360-363 i 365.

REPRESENTANT DEL COLALEGI D’EDUCADORS I
EDUCADORES SOCIALS DE LES ILLES BALEARS,
ISABEL CORTADA I MARÍN

Compareixences

Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 31 (31
d’octubre), pàg. 418-420, 423-424 i 426-427.

REPRESENTANT DEL COLALEGI OFICIAL DE
PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS, FERNANDO
RIVERA I FERNÁNDEZ

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 29 (17

d’octubre), pàg. 390-393, 396-398 i 400-401.

REPRESENTANT DE FEBAFEM I DE LES
ASSOCIACIONS D’EIVISSA I FORMENTERA, IRENE
ESCANDELL I MANCHÓN

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 24 (12 de

setembre), pàg. 298-301, 308, 309, 310 i 312.
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de

setembre), pàg. 334-337, 343-345 i 346.

REPRESENTANT DE FESSMN, GUILLEM FEBRER I
FONS

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 24 (12 de

setembre), pàg. 301-304, 308, 309-310 i 312.

REPRESENTANT DE MENORS, MARIA CEREZO I
MIR

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 26 (26 de

setembre), pàg. 338-339, 345 i 346.

VICESECRETÀRIA DEL COLALEGI DE METGES,
MARIA DEL MAR ADROVER I AMENGUAL

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 27 (3

d’octubre), pàg. 350-352, 358-360 i 364.

TEMÀTIC

- A -

Acciona
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 436.

Arbitratge (vegeu Corregulació i —)
turístic
DS núm. 19 (25 d’abril), pàg. 222.

Assistència sanitària a estrangers sense recursos
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 130.

- C -

Centre de salut de Sant Josep
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 446.

Compromís amb el servei públic
DS núm. 13 (29 de febrer), pàg. 142.

Consell Interterritorial de Salut
DS núm. 20 (16 de maig), pàg. 241.

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 192 i 201.
DS núm. 25 (19 de setembre), pàg. 318. 

Consumidors i usuaris
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 184.

Contenidors als centres de salut
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 180.
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Copagament sanitari
DS núm. 10 (1 de febrer), pàg. 106.
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 270.

Corregulació i arbitratge
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 182.

- D -

Desplaçaments de metges
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 433.

- E -

Estrangers sense recursos (vegeu Assistència sanitària a —)

- H -

Hospital 
Can Misses
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 436-441 i 445.
Mateu Orfila
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 150.
Verge del Toro
DS núm. 17 (4 d'abril), pàg. 190.

Hospitals sociosanitaris de Mallorca
DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 409.

- L -

Llistes d'espera
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 375.

- M -

Malalts (vegeu Trasllat de —)

Menors d’edat (vegeu Quiròfans per als —)

Mercadal, Es (vegeu Unitats sanitàries d’— i de Sant Lluís)

- P -

Pagament de bitllets
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 434.

Pensions sanitàries
 DS núm. 34 (28 de novembre), pàg. 482.

Personal
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 431.

Persones amb discapacitats mentals
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 450.

Pla d’equilibri econòmic
 DS núm. 23 (13 de juny), pàg. 282.

Prescripció infermera
DS núm. 19 (25 d’abril), pàg. 218.

Prestacions bàsiques
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 181.

Projecte ib-salut 2020. Promoció de la salut
DS núm. 11 (15 de febrer), pàg. 114 i 124.

- R -

Reial Decret 16/2012
DS núm. 20 (16 de maig), pàg. 230.
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 379.

Residència 
de Cas Serres
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 449. 
de Sant Jordi
DS núm. 32 (7 de novembre), pàg. 447.

- Q -

Quiròfans per als menors d’edat
DS núm. 22 (30 de maig), pàg. 266.

- S -

Salut mental
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 163.
DS núm. 20 (16 de maig), pàg. 230.
DS núm. 21 (23 de maig), pàg. 246.
 DS núm. 23 (13 de juny), pàg. 282.
DS núm. 24 (12 de setembre), pàg. 298.
DS núm. 26 (26 de setembre), pàg. 334.
DS núm. 27 (3 d’octubre), pàg. 350.
DS núm. 29 (17 d’octubre), pàg. 390.
DS núm. 31 (31 d’octubre), pàg. 418.
DS núm. 33 (21 de novembre), pàg. 458.

Sanitat 
de qualitat i equitativa
DS núm. 15 (14 de març), pàg. 168.
universal
DS núm. 28 (10 d'octubre), pàg. 370.

Sant Lluís (vegeu Unitats sanitàries d’Es Mercadal i de —)

Servei públic (vegeu Compromís amb el —)

Son Dureta
 DS núm. 34 (28 de novembre), pàg. 478.



- T -

Targeta sanitària
DS núm. 12 (22 de febrer), pàg. 134.
DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 210.

Tecnologies al Sistema Nacional de Salut
DS núm. 30 (24 d’octubre), pàg. 406.

Trasllat de malalts 
DS núm. 16 (21 de març), pàg. 178.
DS núm. 18 (18 d’abril), pàg. 206.

- U -

Unitats sanitàries d’Es Mercadal i de Sant Lluís
DS núm. 14 (7 de març), pàg. 154.

Usuaris (vegeu Consumidors i —)
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