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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del càrrec de vicepresident/a de la comissió.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 486.

PREGUNTES

RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgànica del Verge
del Toro.
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 522-523.

RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica del Mateu
Orfila (I).
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523.

RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica del Mateu
Orfila (II).
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523-524.

RGE núm. 8080/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 486-489.

RGE núm. 8081/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2011.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8084/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2004.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8085/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2005.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8086/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2006.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8087/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2007.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8088/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2008.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491-492.

RGE núm. 8089/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de
Salut durant el 2009.
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 492-493.

RGE núm. 7180/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (I).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 682-684.

RGE núm. 7219/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (XL).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 684-686.

RGE núm. 7221/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (XLII).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 686-688.

RGE núm. 7222/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (IXLVI).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 688-690.

RGE núm. 7225/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (XLVI).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 690-692.

RGE núm. 7230/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LI).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 692-695.

RGE núm. 7231/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LII).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 695-696.

RGE núm. 7236/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LVII).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 696-697.

RGE núm. 7237/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LVIII).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 697-698.

RGE núm. 7368/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LXXIII).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 698-700.

RGE núm. 7369/12, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre l'assistència sanitària (LXXIV).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 700-702.

RGE núm. 9654/12, relativa a targeta sanitària individual
(I).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 702-703.

RGE núm. 9656/12, relativa a targeta sanitària individual
(III).
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 703-705.
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RGE núm. 7478/13 i 7479/13, relatives a cobrament de més
a pensionistes per copagament (I i II).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 810-812.

RGE núm. 8492/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (I).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 812-814.

RGE núm. 8493/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (II).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 815-816.

RGE núm. 8494/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (III).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 816-817.

RGE núm. 8495/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (IV).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 817-819.

RGE núm. 8496/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (V).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 819-820.

RGE núm. 8497/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (VI).
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 820-822.

RGE núm. 8831/13, relativa a medicaments exclosos.
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 822-824.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 3616/12, relativa a tancament de centres de salut
a les 17,30 hores.
DS núm. 36 (13 de febrer), pàg. 498-503.

RGE núm. 3826/12, relativa a aprovació del Decret llei
16/2012.
DS núm. 36 (13 de febrer), pàg. 503-504.

RGE núm. 5481/12, relativa a salut sexual i reproductiva i
d’interrupció voluntària de l’embaràs.
DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 510-514.

RGE núm. 5627/12, relativa a agència de protecció del
consumidor financer.
DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 514-518.

RGE núm. 5819/12, relativa a copagament farmacèutic del
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 542-547.

RGE núm. 5941/12, relativa a instància a les institucions
competents per al foment de l’autocura de la pròpia salut
entre les persones i l’adquisició d’hàbits saludables.
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 547-552.

RGE núm. 6223/12, relativa a dret a l’atenció sanitària.
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 552-557.

RGE núm. 6374/12, relativa a suport a l’objecció de
consciència sanitària.
DS núm. 40 (13 de març), pàg. 562-567.

RGE núm. 6575/12, relativa a reducció del preu de la taxa
de la targeta sanitària.
DS núm. 40 (13 de març), pàg. 567-572.

RGE núm. 7460/12, relativa a copagament del transport
sanitari no urgent del Reial Decret 16/2012, de 20 d'abril,
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les
seves prestacions.
DS núm. 43 (3 d'abril), pàg. 610-614.

RGE núm. 6969/12, relativa a entrada directa al servei
d’urgències.
DS núm. 41 (20 de març), pàg. 578-580.

RGE núm. 8311/12, relativa a complement de pensió dels
jubilats de l'Ibsalut afectats per la disposició addicional
dissetena del reial Decret Llei 16/2012.
DS núm. 43 (3 d'abril), pàg. 614.

RGE núm. 9308/12, relativa a l’aparcament de Son Espases.
DS núm. 41 (20 de març), pàg. 580-584.

RGE núm. 94/13, relativa a salut pública per a tots i totes.
DS núm. 44 (10 d'abril), pàg. 618-623.

RGE núm. 99/13, relativa a copagament de la prestació en
productes dietètics.
DS núm. 44 (10 d'abril), pàg. 623-628.

RGE núm. 100/13, relativa a copagament de la prestació
ortoprotètica suplementària.
DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 634-639.

RGE núm. 161/13, relativa a copagament a la dispensació
ambulatòria hospitalària del Reial decret llei 16/2012, de 20
d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la
seguretat de les seves prestacions.
DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 646-651.

RGE núm. 162/13, relativa a actualització de la llista de
medicaments que queden exclosos de la prestació
farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.
DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 658-662.

RGE núm. 406/13, relativa a l'aplicació de l'IVA súper
reduït al pa sense gluten apte per als pacients celíacs.
DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 651-654.

RGE núm. 407/13, relativa a instància al Govern per
desenvolupar iniciatives de prevenció de l'obesitat entre els
infants i joves de les nostres illes.
DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 662-666.
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RGE núm. 3230/13, relativa a tenir cura del curador.
DS núm. 48 (15 de maig), pàg. 670-675.

RGE núm. 3233/13, relativa a servei d'emergències per a les
Illes.
DS núm. 48 (15 de maig), pàg. 675-678.

RGE núm. 3665/13, relativa a desmantellament del servei
de mediadors culturals a Atenció Primària de les Illes
Balears.
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 710-714.

RGE núm. 3734/13, relativa a pagament de la taxa per a la
targeta sanitària individual de les persones sense recursos.
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 714-718.

RGE núm. 4435/13, relativa a la creació i el manteniment
del Registre de càncer poblacional de les Illes Balears.
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 722-727.

RGE núm. 4851/13, relativa a procés d'adjudicació de les
farmàcies autoritzades.
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 727-732.

RGE núm. 3964/13, relativa a exempció de copagament en
medicaments, transport sanitari no urgent, productes
dietètics i prestació ortoprotèsica a les persones que
pateixen una malaltia rara.
DS núm. 52 (12 de juny), pàg. 738-743.

RGE núm. 5631/13, relativa a impulsar la prevenció del
càncer de mama.
DS núm. 52 (12 de juny), pàg. 738-743.

RGE núm. 5728/13, relativa a reconeixement a la feina de
les organitzacions i dels professionals sanitaris que atenen
els colAlectius exclosos de la cobertura sanitària.
DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 750-755.

RGE núm. 7204/13, relativa a garantir l'assistència
sanitària universal.
DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 762-767.

RGE núm. 7539/13, relativa a accés a Son Espases.
DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 755-759.

RGE núm. 8377/13, relativa a increment dels trasllats
d'especialistes des de l'Hospital de Son Espases als centres
hospitalaris de les illes de Menorca i Eivissa.
DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 767-771.

RGE núm. 8698/13, relativa a anticonceptius de darrera
generació.
DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg. 774-779.

RGE núm. 8379/13, relativa al desenvolupament de la
central de compres del Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg. 779-783.

RGE núm. 8593/13, relativa a accés als anticonceptius orals.
DS núm. 56 (9 d'octubre), pàg. 790-794.

RGE núm. 8699/13, relativa a incompliment de la Llei
d'IVE.
DS núm. 56 (9 d'octubre), pàg. 786-790.

RGE núm. 7481/13, relativa a escola de malalts.
DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg. 801-805.

RGE núm. 7634/13, relativa a la creació de la categoria
professional de dietista-nutricionista al Servei de salut de
les Illes Balears.
DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg. 798-801.

RGE núm. 8681/13, relativa a no-discriminació per
pràctiques sexuals.
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 830-834.

RGE núm. 9179/13, relativa a creació i regulació dels
comitès d'ètica assistencial.
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 834-837.

RGE núm. 9287/13, relativa a no-discriminació als
tractaments de reproducció humana assistida.
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 842-845.

RGE núm. 10090/13, relativa a rebuig al copagament
farmacèutic dels medicaments dispensats a les farmàcies
hospitalàries de manera ambulatòria.
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 845-850.

RGE núm. 9275/13, relativa a protecció i atenció als
consumidors i usuaris dels serveis de telefonia mòbil.
DS núm. 61 (20 de novembre), pàg. 854-858.

RGE núm. 10400/13, relativa a rebuig a la modificació de
la Llei de mesures sanitàries contra el tabaquisme.
DS núm. 62 (27 de novembre), pàg. 866-871.

RGE núm. 10574/13, relativa a promoció de la salut
comunitària.
DS núm. 61 (20 de novembre), pàg. 858-863.

RGE núm. 10717/13, contra el copagament als hospitals i a
les farmàcies.
DS núm. 62 (27 de novembre), pàg. 871-875.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 9580/12, del conseller de Salut, Família i
Benestar Social sobre el pla de viabilitat dels hospitals
General i Joan March.
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 705-706.
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RGE núm. 1919/13, del Sr. José Manuel Cañamares, del
Grup INTRESS sobre la salut mental a les Illes Balears.
DS núm. 41 (20 de març), pàg. 585.

RGE núm. 13005/13, del Sr. Txema Coll Benejam,
president de la Societat de Medicina Familiar i
Comunitària, i del Sr. Antonio Salvá Cerdá, de la Societat
de Metges d'Atenció Primària, sobre la salut mental a les
Illes Balears.
DS núm. 61 (20 de novembre), pàg. 863-858.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 8318/12 i 8395/12, del conseller de Salut, Família
i Benestar Social sobre les línies d’actuació i sobre  les
directrius generals de l’acció de Govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat.
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 524-536.

Del representant del Grup INTRESS, sobre la salut mental
a les Illes Balears.
DS núm. 42 (27 de març), pàg. 590-607.

ESCRITS DIVERSOS

RGE núm. 316/13, de la presidenta de la Junta de Balears
contra el Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la
qüestió proposada, bé per la mateixa comissió, bé
mitjançant una ponència constituïda en el si d'aquesta.
DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 639-641.

INTERVINENTS

DIPUTATS

CAMPS I BUENAVENTURA, JOSÉ MARIA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6575/12, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a reducció del preu de la taxa de la targeta sanitària, DS
núm. 40 (13 de març), pàg. 569-571.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a l'aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten
apte per als pacients celíacs, DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 651
i 653.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5941/12, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a instància a les institucions competents per al foment
de l’autocura de la pròpia salut entre les persones i l’adquisició
d’hàbits saludables, DS núm. 39 (6 de març), pàg. 547-548 i
551-552.

MERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tancament de centres de salut a les 17,30 hores, DS
núm. 36 (13 de febrer), pàg. 500-502.

RGE núm. 5627/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agència de protecció del consumidor financer, DS
núm. 37 (20 de febrer), pàg. 517-518.

RGE núm. 5819/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seves prestacions, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 544-546.

RGE núm. 9308/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a l’aparcament de Son Espases, DS núm. 41 (20 de
març), pàg. 582-583.

RGE núm. 94/13, del grup Parlamentari MÉS, relativa
a salut pública per a tots i totes, DS núm. 44 (10 d'abril), pàg.
620-621.

RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació i el manteniment del Registre de càncer
poblacional de les Illes Balears, DS núm. 51 (5 de juny), pàg.
724-726.

RGE núm. 7204/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir l'assistència sanitària universal, DS núm. 54
(25 de setembre), pàg. 764-766.

RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anticonceptius de darrera generació, DS núm. 55 (2
d'octubre), pàg. 776-778.

RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació de la categoria professional de dietista-
nutricionista al Servei de salut de les Illes Balears, DS núm. 57
(16 d'octubre), pàg. 800.

RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures
sanitàries contra el tabaquisme, DS núm. 62 (27 de novembre),
pàg. 868-8870.

D'altres
En relació amb la proposició no de llei RGE núm. 99/13,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament de la
prestació en productes dietètics, DS núm. 44 (10 d'abril), pàg.
627-628.
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OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3826/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a aprovació del Decret llei 16/2012, DS núm. 36 (13 de
febrer), pàg. 503-504.

RGE núm. 5481/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària
de l’embaràs, DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 510-511 i 513-
514.

RGE núm. 5627/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agència de protecció del consumidor financer, DS
núm. 37 (20 de febrer), pàg. 514-515 i 517-518.

RGE núm. 6969/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada directa al servei d’urgències, DS núm. 41 (20
de març), pàg. 578-580.

RGE núm. 9308/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a l’aparcament de Son Espases, DS núm. 41 (20 de
març), pàg. 581-582.

RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a tenir cura del curador, DS núm. 48 (15 de maig), pàg.
671-672.

RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i atenció als consumidors i usuaris dels
serveis de telefonia mòbil, DS núm. 61 (20 de novembre), pàg.
854-855 i 857-858.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5481/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària
de l’embaràs, DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 512-513.

RGE núm. 6374/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a suport a l’objecció de consciència sanitària, DS núm.
40 (13 de març), pàg. 565-566.

RGE núm. 99/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació en productes dietètics, DS
núm. 44 (10 d'abril), pàg. 625-626.

RGE núm. 100/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació ortoprotètica
suplementària, DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 636-638.

RGE núm. 161/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament a la dispensació ambulatòria hospitalària
del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS
núm. 46 (24 d'abril), pàg. 649-650.

RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància al Govern per desenvolupar iniciatives de
prevenció de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres
illes, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 662-663 i 665-666.

RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a tenir cura del curador, DS núm. 48 (15 de maig), pàg.
673-674.

RGE núm. 3665/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desmantellament del servei de mediadors culturals a
Atenció Primària de les Illes Balears, DS núm. 50 (29 de maig),
pàg. 712-713.

RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades,
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 729-730.

RGE núm. 3964/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció de copagament en medicaments, transport
sanitari no urgent, productes dietètics i prestació ortoprotèsica
a les persones que pateixen una malaltia rara, DS núm. 52 (12
de juny), pàg. 740-742.

RGE núm. 5728/13, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària, DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 752-
754.

RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de
l'Hospital de Son Espases als centres hospitalaris de les illes de
Menorca i Eivissa, DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 767-768
i 770-771.

RGE núm. 8379/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al desenvolupament de la central de compres del Servei
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg.
779-780 i 782.

RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment de la Llei d'IVE, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 788-789.

RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escola de malalts, DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg.
803-804.

RGE núm. 8681/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a no-discriminació per pràctiques sexuals, DS núm. 59
(30 d'octubre), pàg. 832-833.

RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció
humana assistida, DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 844-845.

RGE núm. 10090/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments
dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria,
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 848-849.

RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a promoció de la salut comunitària, DS núm. 61 (20 de
novembre), pàg. 860-862.

RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS,
contra el copagament als hospitals i a les farmàcies, DS núm.
62 (27 de novembre), pàg. 873-874.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 9580/12, del conseller de Salut, Família i

Benestar Social sobre el pla de viabilitat dels hospitals General
i Joan March, DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 706.

Compareixences
RGE núm. 8318/12 i 8295/12, del conseller de Salut,

Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les línies
d’actuació i sobre les directrius generals de l’acció de Govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, DS
núm. 38 (27 de febrer), pàg. 529-531, 534-535.

Del representant del Grup INTRESS, sobre la salut
mental a les Illes Balears, DS núm. 42 (27 de març), pàg. 600-
601 i 606.
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D'altres
En relació amb l'escrit RGE núm. 316/13, de la

presidenta de la Junta de Balears contra el Càncer, sobre la
conveniència o no de tractar la qüestió proposada, bé per la
mateixa comissió, bé mitjançant una ponència constituïda en el
si d'aquesta, DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 641.

PONS I FULLANA, MARIA ASSUMPCIÓ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6223/12, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a dret a l’atenció sanitària, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 555-5567.

RGE núm. 6969/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada directa al servei d’urgències, DS núm. 41 (20
de març), pàg. 578-579.

RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a servei d'emergències per a les Illes, DS núm. 48 (15
de maig), pàg. 677.

RGE núm. 3734/13, relativa a pagament de la taxa per
a la targeta sanitària individual de les persones sense recursos,
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 716-717.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgànica del
Verge del Toro, DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 522.
RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica del

Mateu Orfila (I), DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523.
RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica del

Mateu Orfila (II), DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523-524.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de
l'Hospital de Son Espases als centres hospitalaris de les illes de
Menorca i Eivissa, DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 768-769.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
MÉS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tancament de centres de salut a les 17,30 hores, DS
núm. 36 (13 de febrer), pàg. 499-500.

RGE núm. 5481/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària
de l’embaràs, DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 511-512.

RGE núm. 5627/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agència de protecció del consumidor financer, DS
núm. 37 (20 de febrer), pàg. 516.

RGE núm. 5819/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat

i seguretat de les seves prestacions, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 543-544 i 546.

RGE núm. 5941/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància a les institucions competents per al foment
de l’autocura de la pròpia salut entre les persones i l’adquisició
d’hàbits saludables, DS núm. 39 (6 de març), pàg. 549-551.

RGE núm. 6223/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dret a l’atenció sanitària, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 552-553 i 556-557.

RGE núm. 6374/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a suport a l’objecció de consciència sanitària, DS núm.
40 (13 de març), pàg. 562-563 i 566-567.

RGE núm. 6575/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reducció del preu de la taxa de la targeta sanitària, DS
núm. 40 (13 de març), pàg. 567-568 i 571-572.

RGE núm. 6969/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada directa al servei d’urgències, DS núm. 41 (20
de març), pàg. 578.

RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial
Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS núm. 43 (3
d'abril), pàg. 611-612.

RGE núm. 9308/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a l’aparcament de Son Espases, DS núm. 41 (20 de
març), pàg. 580-581 i 583-584.

RGE núm. 94/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a salut pública per a tots i totes, DS núm. 44 (10 d'abril), pàg.
618-619 i 622.

RGE núm. 99/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació en productes dietètics, DS
núm. 44 (10 d'abril), pàg. 624-625.

RGE núm. 100/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació ortoprotètica
suplementària, DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 635-636.

RGE núm. 161/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament a la dispensació ambulatòria hospitalària
del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS
núm. 46 (24 d'abril), pàg. 647-649.

RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten
apte per als pacients celíacs, DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 653.

RGE núm. 162/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actualització de la llista de medicaments que queden
exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de
Salut, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 659-660.

RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància al Govern per desenvolupar iniciatives de
prevenció de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres
illes, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 664-665.

RGE núm. 3230/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a tenir cura del curador, DS núm. 48 (15 de maig), pàg.
670-671 i 674-675.

RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a servei d'emergències per a les Illes, DS núm. 48 (15
de maig), pàg. 675 i 677-678.

RGE núm. 3665/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desmantellament del servei de mediadors culturals a
Atenció Primària de les Illes Balears, DS núm. 50 (29 de maig),
pàg. 711-712.
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RGE núm. 3734/13, relativa a pagament de la taxa per
a la targeta sanitària individual de les persones sense recursos,
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 715-716.

RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació i el manteniment del Registre de càncer
poblacional de les Illes Balears, DS núm. 51 (5 de juny), pàg.
723-724.

RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades,
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 727-728 i 730-731.

RGE núm. 3964/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció de copagament en medicaments, transport
sanitari no urgent, productes dietètics i prestació ortoprotèsica
a les persones que pateixen una malaltia rara, DS núm. 52 (12
de juny), pàg. 739-740.

RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a impulsar la prevenció del càncer de mama, DS núm.
52 (12 de juny), pàg. 743-744 i 745-746.

RGE núm. 5728/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària, DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 751-
752.

RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a accés a Son Espases, DS núm. 53 (18 de setembre),
pàg. 755-756 i 758-759.

RGE núm. 7204/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir l'assistència sanitària universal, DS núm. 54
(25 de setembre), pàg. 763-764.

RGE núm. 8377/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a increment dels trasllats d'especialistes des de
l'Hospital de Son Espases als centres hospitalaris de les illes de
Menorca i Eivissa, DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 770.

RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anticonceptius de darrera generació, DS núm. 55 (2
d'octubre), pàg. 775-776.

RGE núm. 8379/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al desenvolupament de la central de compres del Servei
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg.
781-782.

RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a accés als anticonceptius orals, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 790-791 i 793-794.

RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment de la Llei d'IVE, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 787-788.

RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escola de malalts, DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg.
802-803.

RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació de la categoria professional de dietista-
nutricionista al Servei de salut de les Illes Balears, DS núm. 57
(16 d'octubre), pàg. 799-800.

RGE núm. 8681/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a no-discriminació per pràctiques sexuals, DS núm. 59
(30 d'octubre), pàg. 830-831 i 833-834.

RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial.
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 836.

RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció
humana assistida, DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 843-844.

RGE núm. 10090/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments
dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria,
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 847-848.

RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i atenció als consumidors i usuaris dels
serveis de telefonia mòbil, DS núm. 61 (20 de novembre), pàg.
855-856.

RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures
sanitàries contra el tabaquisme, DS núm. 62 (27 de novembre),
pàg. 867-868.

RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a promoció de la salut comunitària, DS núm. 61 (20 de
novembre), pàg. 858-859 i 862-863.

RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS,
contra el copagament als hospitals i a les farmàcies, DS núm.
62 (27 de novembre), pàg. 871-872 i 874-875.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 9580/12, del conseller de Salut, Família i

Benestar Social sobre el pla de viabilitat dels hospitals General
i Joan March, DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 705.

Compareixences
RGE núm. 8318/12 i 8295/12, del conseller de Salut,

Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les línies
d’actuació i sobre les directrius generals de l’acció de Govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, DS
núm. 38 (27 de febrer), pàg. 528-529 i 533-534.

Del representant del Grup INTRESS, sobre la salut
mental a les Illes Balears, DS núm. 42 (27 de març), pàg. 599-
600 i 606.

Escrits diversos 
RGE núm. 316/13, de la presidenta de la Junta de Balears

contra el Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la mateixa comissió, bé mitjançant una
ponència constituïda en el si d'aquesta, DS núm. 45 (17 d'abril),
pàg. 640-641.

SERRA I CABANELLAS, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a accés als anticonceptius orals, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 792-793.

RGE núm. 9275/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció i atenció als consumidors i usuaris dels
serveis de telefonia mòbil, DS núm. 61 (20 de novembre), pàg.
856-857.
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THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes 
RGE núm. 8080/12, relativa a facturació de l'oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut,
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 486-488 i 489.

RGE núm. 8081/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2011,  DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8084/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2004,  DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8085/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2005, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8086/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2006, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8087/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2007, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8088/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2008, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 492.

RGE núm. 8089/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2009, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 492 i 493.

RGE núm. 7180/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (I), DS núm. 49 (22 de
maig), pàg. 682-683 i 684.

RGE núm. 7219/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XL), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 684-685 i 686.

RGE núm. 7221/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 686-687 i 688.

RGE núm. 7222/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (IXLVI), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 688-689 i 690.

RGE núm. 7225/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLVI), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 690-691 i 692.

RGE núm. 7230/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LI), DS núm. 49 (22 de
maig), pàg. 693 i 694.

RGE núm. 7231/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 695.

RGE núm. 7236/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 696 i 697.

RGE núm. 7237/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVIII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 697 i 698.

RGE núm. 7368/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIII), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 698-699 i 700.

RGE núm. 7369/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIV), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 700 i 701-702.

RGE núm. 9654/12, relativa a targeta sanitària
individual (I), DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 702 i 703.

RGE núm. 9656/12, relativa a targeta sanitària
individual (III), DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 703 i 704.

RGE núm. 7478/13 i 7479/13, relatives a cobrament de
més a pensionistes per copagament (I i II), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 810-811 i 812.

RGE núm. 8492/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (I), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 812-813 i 814.

RGE núm. 8493/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (II), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 815.

RGE núm. 8494/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (III), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 816 i 817.

RGE núm. 8495/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (IV), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 817 i 818.

RGE núm. 8496/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (V), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 819 i 820.

RGE núm. 8497/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (VI), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 820 i 821-822.

RGE núm. 8831/13, relativa a medicaments exclosos,
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 822-823 i 824.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a tancament de centres de salut a les 17,30 hores, DS
núm. 36 (13 de febrer), pàg. 498-499 i 502-504.

RGE núm. 5819/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i seguretat de les seves prestacions, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 542-543 i 546-547.

RGE núm. 5941/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància a les institucions competents per al foment
de l’autocura de la pròpia salut entre les persones i l’adquisició
d’hàbits saludables, DS núm. 39 (6 de març), pàg. 548-549 i
551.

RGE núm. 6223/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a dret a l’atenció sanitària, DS núm. 39 (6 de març),
pàg. 553-555.

RGE núm. 6374/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a suport a l’objecció de consciència sanitària, DS núm.
40 (13 de març), pàg. 563-564.

RGE núm. 6575/12, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reducció del preu de la taxa de la targeta sanitària, DS
núm. 40 (13 de març), pàg. 568-569.

RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial
Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS núm. 43 (3
d'abril), pàg. 610-611 i 613-614.

RGE núm. 8311/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a complement de pensió dels jubilats de l'Ibsalut
afectats per la disposició addicional dissetena del reial Decret
Llei 16/2012, DS núm. 43 (3 d'abril), pàg. 614.

RGE núm. 94/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a salut pública per a tots i totes, DS núm. 44 (10 d'abril), pàg.
619-620.
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RGE núm. 99/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació en productes dietètics, DS
núm. 44 (10 d'abril), pàg. 623-624 i 626-627.

RGE núm. 100/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament de la prestació ortoprotètica
suplementària, DS núm. 45 (17 d'abril), pàg. 634-635 i 638-
639.

RGE núm. 161/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament a la dispensació ambulatòria hospitalària
del Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS
núm. 46 (24 d'abril), pàg. 646-647 i 650.

RGE núm. 162/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actualització de la llista de medicaments que queden
exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de
Salut, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 658-659 i 661-662.

RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a l'aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten
apte per als pacients celíacs, DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 651-
652 i 653.

RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància al Govern per desenvolupar iniciatives de
prevenció de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres
illes, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 663-664.

RGE núm. 3233/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a servei d'emergències per a les Illes, DS núm. 48 (15
de maig), pàg. 676-677.

RGE núm. 3665/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desmantellament del servei de mediadors culturals a
Atenció Primària de les Illes Balears, DS núm. 50 (29 de maig),
pàg. 710-711 i 713.

RGE núm. 3734/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament de la taxa per a la targeta sanitària
individual de les persones sense recursos, DS núm. 50 (29 de
maig), pàg. 714-715 i 717-718.

RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació i el manteniment del Registre de càncer
poblacional de les Illes Balears, DS núm. 51 (5 de juny), pàg.
722-723 i 726-727.

RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades,
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 728-729.

RGE núm. 3964/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció de copagament en medicaments, transport
sanitari no urgent, productes dietètics i prestació ortoprotèsica
a les persones que pateixen una malaltia rara, DS núm. 52 (12
de juny), pàg. 738-739 i 742.

RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a impulsar la prevenció del càncer de mama, DS núm.
52 (12 de juny), pàg. 744.

RGE núm. 5728/13, del grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement a la feina de les organitzacions i dels
professionals sanitaris que atenen els colAlectius exclosos de la
cobertura sanitària, DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 750-751
i 754-755.

RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a accés a Son Espases, DS núm. 53 (18 de setembre),
pàg. 756-757.

RGE núm. 7204/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir l'assistència sanitària universal, DS núm. 54
(25 de setembre), pàg. 762-763 i 766-767.

RGE núm. 8698/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a anticonceptius de darrera generació, DS núm. 55 (2
d'octubre), pàg. 774-775 i 778.

RGE núm. 8379/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al desenvolupament de la central de compres del Servei
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg.
780-781 i 783.

RGE núm. 8593/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a accés als anticonceptius orals, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 791-792.

RGE núm. 8699/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incompliment de la Llei d'IVE, DS núm. 56 (9
d'octubre), pàg. 786-787 i 789-790.

RGE núm. 7481/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a escola de malalts, DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg.
801-802 i 805.

RGE núm. 7634/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la creació de la categoria professional de dietista-
nutricionista al Servei de salut de les Illes Balears, DS núm. 57
(16 d'octubre), pàg. 798-799 i 800-801.

RGE núm. 8681/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a no-discriminació per pràctiques sexuals, DS núm. 59
(30 d'octubre), pàg. 831-832.

RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial.
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 834-836 i 837.

RGE núm. 9287/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-discriminació als tractaments de reproducció
humana assistida, DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 842-843
i 845.

RGE núm. 10090/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig al copagament farmacèutic dels medicaments
dispensats a les farmàcies hospitalàries de manera ambulatòria,
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 846 i 849-850.

RGE núm. 10400/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a la modificació de la Llei de mesures
sanitàries contra el tabaquisme, DS núm. 62 (27 de novembre),
pàg. 866-867 i 870.

RGE núm. 10574/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a promoció de la salut comunitària, DS núm. 61 (20 de
novembre), pàg. 859-860.

RGE núm. 10717/13, del Grup Parlamentari MÉS,
contra el copagament als hospitals i a les farmàcies, DS núm.
62 (27 de novembre), pàg. 872-873.

SolAlicituds de compareixença 
RGE núm. 9580/12, del conseller de Salut, Família i

Benestar Social sobre el pla de viabilitat dels hospitals General
i Joan March, DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 706.

Compareixences
RGE núm. 8318/12 i 8295/12, del conseller de Salut,

Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les línies
d’actuació i sobre les directrius generals de l’acció de Govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, DS
núm. 38 (27 de febrer), pàg. 526-528 i 532-533.

Del representant del Grup INTRESS, sobre la salut
mental a les Illes Balears, DS núm. 42 (27 de març), pàg. 597-
598 i 605-606.
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Escrits diversos 
RGE núm. 316/13, de la presidenta de la Junta de Balears

contra el Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la mateixa comissió, bé mitjançant una
ponència constituïda en el si d'aquesta, DS núm. 45 (17 d'abril),
pàg. 639-640 i 641.

VALLÈS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial
Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, DS núm. 43 (3
d'abril), pàg. 613.

RGE núm. 162/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actualització de la llista de medicaments que queden
exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de
Salut, DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 660-661.

RGE núm. 5631/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a impulsar la prevenció del càncer de mama, DS núm.
52 (12 de juny), pàg. 745.

RGE núm. 7539/13, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a accés a Son Espases, DS núm. 53 (18 de setembre),
pàg. 757-758.

RGE núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació i regulació dels comitès d'ètica assistencial.
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 836-837.

Escrits diversos 
RGE núm. 316/13, de la presidenta de la Junta de Balears

contra el Càncer, sobre la conveniència o no de tractar la qüestió
proposada, bé per la mateixa comissió, bé mitjançant una
ponència constituïda en el si d'aquesta, DS núm. 45 (17 d'abril),
pàg. 641.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes
 RGE núm. 8080/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut,
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 488 i 489.

RGE núm. 8081/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2011,  DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8084/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2004, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 490.

RGE núm. 8085/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2005,DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8086/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2006, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8087/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2007,DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 491.

RGE núm. 8088/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2008, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 492.

RGE núm. 8089/12, relativa a facturació de l'oficina de
farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
durant el 2009, DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 492 i 493.

RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgànica del
Verge del Toro, DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 522-523.

RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica del
Mateu Orfila (I), DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523.
RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica del

Mateu Orfila (II), DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523-524.

CONSELLER DE SALUT, MARTÍ SANSALONI I
OLIVER

Preguntes
RGE núm. 7180/12, relativa a criteris generals

d'aplicació sobre l'assistència sanitària (I), DS núm. 49 (22 de
maig), pàg. 683 i 684.

RGE núm. 7219/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XL), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 685 i 686.

RGE núm. 7221/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 687 i 688.

RGE núm. 7222/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (IXLVI), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 689 i 690.

RGE núm. 7225/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (XLVI), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 691 i 692.

RGE núm. 7230/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LI), DS núm. 49 (22 de
maig), pàg. 693 i 694.
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RGE núm. 7231/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 695.

RGE núm. 7236/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 696 i 697.

RGE núm. 7237/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LVIII), DS núm. 49 (22
de maig), pàg. 698.

RGE núm. 7368/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIII), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 699 i 700.

RGE núm. 7369/12, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre l'assistència sanitària (LXXIV), DS núm. 49
(22 de maig), pàg. 701 i 702.

RGE núm. 9654/12, relativa a targeta sanitària
individual (I), DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 703.

RGE núm. 9656/12, relativa a targeta sanitària
individual (III), DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 704 i 705.

RGE núm. 7478/13 i 7479/13, relatives a cobrament de
més a pensionistes per copagament (I i II), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 811 i 812.

RGE núm. 8492/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (I), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 813 i 814.

RGE núm. 8493/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (II), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 815 i 816.

RGE núm. 8494/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (III), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 816 i 817.

RGE núm. 8495/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (IV), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 818 i 819.

RGE núm. 8496/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (V), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 820.

RGE núm. 8497/13, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica els darrers 12 mesos (VI), DS núm. 58 (23
d'octubre), pàg. 821 i 822.

RGE núm. 8831/13, relativa a medicaments exclosos,
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 823 i 824.

Compareixences

RGE núm. 8318/12 i 8295/12, del conseller de Salut,
Família i Benestar Social per tal d’informar sobre les línies
d’actuació i sobre les directrius generals de l’acció de Govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, DS
núm. 38 (27 de febrer), pàg. 524-526, 531-532 i 535-536.

ALTRES INTERVINENTS

REPRESENTANT DEL GRUP INTRESS, JOSÉ
MANUEL CAÑAMARES YELMO

Compareixences
Sobre la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 42 (27

de març), pàg. 590-59, 601-605 i 607.

TEMÀTIC

- A -

Agència de protecció del consumidor financer
DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 514.

Anticonceptius 
de darrera generació
DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg. 774.
orals
DS núm. 56 (9 d'octubre), pàg. 790.

Assistència sanitària
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 682-700.
universal
DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 762.

Atenció 
mediadors culturals
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 710.
sanitària
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 552.

Autocura
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 547.

- C -

Càncer de mama
DS núm. 52 (12 de juny), pàg. 743.

Centres de salut 
tancament
DS núm. 36 (13 de febrer), pàg. 498.

Comitès d'ètica assistencial
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 834.

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 524.
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Copagament 
dispensació ambulatòria hospitalària
DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 646.
farmacèutic
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 542.
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 845.
a hospitals i farmàcies
DS núm. 62 (27 de novembre), pàg. 871.
malalties rares
DS núm. 52 (12 de juny), pàg. 738.
pensionistes
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 810. 
productes dietètics
DS núm. 44 (10 d'abril), pàg. 623.
transport sanitari no urgent
DS núm. 43 (3 d'abril), pàg. 610.

Curador
DS núm. 48 (15 de maig), pàg. 670.

- D -

Decret Llei 16/2012
DS núm. 36 (13 de febrer), pàg. 503.

Despesa farmacèutica
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 812-820.

Dietista-nutricionista
DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg. 798.

- E -

Emergències
servei d'
DS núm. 48 (15 de maig), pàg. 675.

Escola de malalts
DS núm. 57 (16 d'octubre), pàg. 801.

Especialistes
trasllat
DS núm. 54 (25 de setembre), pàg. 767.

- F -

Farmàcies autoritzades
adjudicació
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 727.

- H -

Hàbits saludables
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 547.

Hospital 
Joan March i General
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 705.
Mateu Orfila
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 523.
Son Espases
DS núm. 41 (20 de març), pàg. 580-585.
accés
DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 755.
Verge del Toro
DS núm. 38 (27 de febrer), pàg. 522.

- I -

Interrupció voluntària de l’embaràs
DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 510.

IVA súper reduït
pa sense gluten
DS núm. 46 (24 d'abril), pàg. 651.

IVE
llei
DS núm. 56 (9 d'octubre), pàg. 786.

- M -

Medicaments exclosos
DS núm. 58 (23 d'octubre), pàg. 822.

- O -

Obesitat
prevenció
DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 662.

Objecció de consciència sanitària
DS núm. 40 (13 de març), pàg. 562.

Oficina de farmàcia del Sr. Bauzá
DS núm. 35 (6 de febrer), pàg. 486-493.
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- P -

Pensió de jubilació
DS núm. 43 (3 d'abril), pàg. 614.

Pràctiques sexuals
no-discriminació
DS núm. 59 (30 d'octubre), pàg. 830.

Prestació farmacèutica
medicaments exclosos
DS núm. 48 (8 de maig), pàg. 658.

Professionals sanitaris
DS núm. 53 (18 de setembre), pàg. 750.

- R -

Registre de càncer poblacional
DS núm. 51 (5 de juny), pàg. 722.

Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril
DS núm. 39 (6 de març), pàg. 542.

- S -

Salut 
comunitària
DS núm. 61 (20 de novembre), pàg. 858.
mental
DS núm. 42 (27 de març), pàg. 590.
pública
DS núm. 44 (10 d'abril), pàg. 618.
sexual i reproductiva
DS núm. 37 (20 de febrer), pàg. 510.

Servei de Salut
central de compres
DS núm. 55 (2 d'octubre), pàg. 779.

Son Espases (vegeu Hospital —)

- T -

Tabaquisme
Llei de mesures sanitàries 
DS núm. 62 (27 de novembre), pàg. 866. 

Targeta sanitària
DS núm. 40 (13 de març), pàg. 567.
DS núm. 49 (22 de maig), pàg. 702-703.
DS núm. 50 (29 de maig), pàg. 714.

Taxa
DS núm. 40 (13 de març), pàg. 567-572.

Telefonia mòbil
DS núm. 61 (20 de novembre), pàg. 854.

Tractaments de reproducció humana assistida
no-discriminació
DS núm. 60 (13 de novembre), pàg. 842.
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