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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears.

DS núm. 80 (19 de juny), pàg. 1146-1155.

PREGUNTES

RGE núm. 3258/12, relativa a lloguer d’instalAlacions a Son

Espases.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

RGE núm. 3259/12, relativa a lloguer d’instalAlacions a Son

Espases.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1088-1089.

RGE núm. 3260/12, relativa a lloguer d’instalAlacions a Son

Espases.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1089-1090.

RGE núm. 3264/12, relativa a lloguer d’instalAlacions a Son

Espases.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1090.

RGE núm. 386/13, relativa a derivacions d’atenció

primària a la Fundació Kovacs.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1091.

RGE núm. 6738/13, relativa al cas del Sr. Alpha Pam.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

RGE núm. 6801/13, relativa a targetes sanitàries.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1091-1092.

RGE núm. 10340/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (I).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 943-947.

RGE núm. 10341/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (II).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 947-949.

RGE núm. 10342/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (III).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 949-951.

RGE núm. 10343/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (IV).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 951-952.

RGE núm. 10344/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (V).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 952-954. 

RGE núm. 10345/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (VI).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 954-956.

RGE núm. 10346/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (VII).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 956-957.

RGE núm. 10347/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (VIII).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 957-959.

RGE núm. 10348/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (IX).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 959-960.

RGE núm. 10349/13, relativa a copagament en farmàcia

hospitalària (X).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 960-961.

RGE núm. 14007/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (I).

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 961-964.

RGE núm. 14008/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (II).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 970-973.

RGE núm. 14009/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (III).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 973-974. 

RGE núm. 14010/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (IV).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 974-976. 

RGE núm. 14011/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (V).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 976-978.

RGE núm. 14012/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (VI).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 978-980.

RGE núm. 14013/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (VII).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 980-983.

RGE núm. 14014/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (VIII).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 983-984.

RGE núm. 14015/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (IX).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 984-985. 

RGE núm. 14016/13 relativa a copagament en transport

sanitari no urgent (X).

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 985-986.

RGE núm. 14945/13, relativa a reiteració de la pregunta

sobre la targeta sanitària (de setembre del 2012 a maig del

2013).

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1092-1093.
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RGE núm. 451/14, relativa a targeta sanitària i assignació

de metge de família.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1093-1094.

RGE núm. 467/14, relativa a facturació de farmàcies 2013

(III).

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095.

RGE núm. 470/14, relativa a facturació de farmàcies 2013

(IV).

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095-1096.

RGE núm. 760/14, relativa a investigació genètica per

factor de risc de càncer de mama.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1096.

RGE núm. 765/14, relativa a ingressos per emissió de

targeta sanitària el 2012.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

RGE núm. 766/14 a 768/14, relatives a ingressos per emissió

de targeta sanitària el 2013, a cost de l’elaboració de la

targeta sanitària i a cost de l’elaboració de la targeta

sanitària el 2013.

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

RGE núm. 814/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I).

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1134-1135.

RGE núm. 815/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (II).

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1135.

RGE núm. 816/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (III).

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1135-1136.

RGE núm. 817/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (IV).

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1136.

RGE núm. 844/14, relativa a manteniment de l’assistència

sanitària independentment de la residència.

DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1210-1214.

RGE núm. 1215/14, relativa a llistes d’espera sanitàries.

DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1214-1219.

RGE núm. 1220/14, relativa a mesures de prevenció davant

el consum de cànnabis.

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1222-1226.

RGE núm. 1727/14, relativa a supressió dels nous

copagaments vinculats a diferents presentacions del

Sistema Nacional de Salut i de la cartera comuna de serveis

accessoris.

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1226-1231.

RGE núm. 2517/14, relativa a modificació del contracte de

l’Hospital de Can M isses (II).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1114-1115.

RGE núm. 2518/14, relativa a obres del nou Hospital de

Can M isses (I).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1115-1116.

RGE núm. 2519/14, relativa a obres del nou Hospital de

Can M isses (II).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1116.

RGE núm. 2520/14, relativa a obres del nou Hospital de

Can M isses (III).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1116-1117.

RGE núm. 2521/14, relativa a obres del nou Hospital de

Can M isses (IV).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1117-1118.

RGE núm. 2522/14, relativa a cànon preestablert pagat.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.

RGE núm. 2523/14, relativa a cànon variable pagat.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118-1119.

RGE núm. 2524/14, relativa a cost afegit per retard de les

obres.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1119-1120.

RGE núm. 2525/14, relativa a costs indirectes.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1120-1121.

RGE núm. 2526/14, relativa a cost financer afegit.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121-1122.

RGE núm. 2527/14, relativa a sobrecost financer.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1122-1123.

RGE núm. 2528/14, relativa a garantia definitiva.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1123-1124.

RGE núm. 2529/14, relativa a majors costos.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1124-1125.

RGE núm. 2530/14, relativa a concursos relacionats amb el

nou Hospital de Can Misses.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1125-1127.

RGE núm. 2531/14, relativa a reforma d’una part de

l’edifici de l’Hospital de Can M isses (II).

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1127-1128.

RGE núm. 2532/14, relativa a construcció del nou centre de

salut a l’edifici de l’Hospital de Can Misses.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1128-1129.

RGE núm. 2533/14, relativa a memòria justificativa.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1129-1131.

RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors d’adherència.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1250-1252.
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RGE núm. 3146/14, relativa a empreses i treballadors que

actualment treballen en les deficiències del nou Hospital de

Can Misses. 

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1136-1137.

RGE núm. 3147/14, relativa a deficiències denunciades un

cop recepcionada l’obra del nou Hospital de Can Misses. 

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1138-1139.

RGE núm. 3148/14, relativa a pagament del cànon fix i no

pagament del cànon variable.

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1139-1140.

RGE núm. 3149/14, relativa a deficiències en el pagament

del cànon fix.

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1140-1141.

RGE núm. 5023/14, relativa a titulació d’especialistes en

medicina familiar.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1252-1253.

RGE núm. 5024/14, relativa a titulació d’especialistes en

medicina familiar (II).

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1253-1254.

RGE núm. 5025/14, relativa a titulació d’especialistes en

medicina familiar (III).

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1254.

RGE núm. 5026/14, relativa a titulació d’especialistes en

medicina familiar (IV).

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1254-1255.

RGE núm. 7175/14, relativa a aula hospitalària de Can

Misses (I).

DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1266-1269.

RGE núm. 7176/14, relativa a aula hospitalària de Can

Misses (II).

DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1269.

RGE núm. 7675/14, relativa a plaça de director-

coordinador del Centre de Salut d’Es Banyer d’Alaior (1).

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1182-1183.

RGE núm. 7676/14, relativa a plaça de director-

coordinador del Centre de Salut d’Es Banyer d’Alaior (2).

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1183-1184.

RGE núm. 7677/14, relativa a plaça de director-

coordinador del Centre de Salut d’Es Banyer d’Alaior (3).

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1184-1185.

RGE núm. 7678/14, relativa a plaça de director-

coordinador del Centre de Salut d’Es Banyer d’Alaior (4).

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1185-1188.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 11157/13, relativa a reconèixer, potenciar i

desenvolupar l’activitat del Centre coordinador d’atenció

primerenca i desenvolupament infantil (CAPDI).

DS núm. 64 (12 de febrer), pàg. 894-898.

RGE núm. 11256/13, relativa a prevenció de ludopaties.

DS núm. 64 (12 de febrer), pàg. 898-902.

RGE núm. 13858/13, relativa a evitar el sobrepagament als

pensionistes.

DS núm. 69 (19 de març), pàg. 993-998.

RGE núm. 13859/13, relativa a activitat quirúrgica estival

normalitzada.

DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1002-1005.

RGE núm. 13992/13, relativa a cartera de serveis de salut

pública.

DS núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1017-1021.

RGE núm. 14079/13, relativa a víctimes de la talidomida.

DS núm. 73 (16 d’abril), pàg. 1042-1046.

RGE núm. 14123/13, relativa a compensacions i hostatge

dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.

DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1054-1059.

RGE núm. 15498/13, relativa a avaluació del Reial Decret

Llei 16/2012.

DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1059-1064.

RGE núm. 15568/13, relativa a implantació del grau de

medicina a les Illes Balears.

DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1005-1010.

RGE núm. 15392/13, relativa a regulació de les cigarretes

electròniques.

DS núm. 73 (16 d’abril), pàg. 1047-1051.

RGE núm. 321/14, relativa a avantprojecte de llei de

modificació de la legislació sobres salut sexual i

reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. 

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1188-1193.

RGE núm. 399/14, relativa a recuperació del dret a

l’assistència sanitària per part dels ciutadans espanyols

emigrants.

DS núm. 77 (14 de maig), pàg. 1102-1106.

RGE núm. 731, relativa a ampliació i millora de la cartera

de serveis sanitaris a l’Hospital de Formentera.

DS núm. 77 (14 de maig), pàg. 1106-1111.

RGE núm. 732/14, relativa a creació i regulació d’una

borsa general de treball per cobrir les vacants temporals

dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1198-1201.
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RGE núm. 739/14, relativa a redistribució de la compra de

productes farmacèutics.

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1201-1205.

RGE núm. 1679/14, relativa a establiments d’UTE a Eivissa

i a Menorca.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1256-1259.

RGE núm. 1698/14, per un Consell de Salut més

representatiu.

DS núm. 69 (19 de març), pàg. 990-993.

RGE núm. 2485/14, relativa a desenvolupament i

implantació del Projecte Hermes.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1259-1263.

RGE núm. 4017/14, relativa a pla de cribratge poblacional

del càncer de còlon i recte a les Illes Balears.

DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1278-1282.

RGE núm. 5059/14, relativa a abonament de la targeta

sanitària.

DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1282-1284.

RGE núm. 5825/14, relativa a triatge poblacional de càncer

de còlon i recte.

DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1278-1282.

RGE núm. 5826/14, relativa a espai per a les urgències de

l’Hospital d’Inca.

DS núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1290-1292.

RGE núm. 6442/14, relativa a exercici del dret a la segona

opció mèdica del Servei de Salut de les Illes Balears.

DS núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1293-1295.

SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 9372/13, del conseller de Salut, sobre la clausura

d’un quiròfan a l’hospital Mateu Orfila per la presència de

rates.

DS núm.63 (5 de febrer), pàg. 888-890.

RGE núm. 2494/14, del conseller de Salut, sobre el

funcionament del Servei de Pediatria de l’Hospital d’Inca,

especialment al Servei d’Urgències dels caps de setmana. 

DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1081.

RGE núm. 7534/14, del conseller de Salut, sobre el

procediment de contractació de l’Ib-salut.

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1179.

RGE núm. 9246/14, del conseller de Salut, sobre la

preparació del sistema sanitari de les Illes Balears per

atendre les possibles repercussions del virus de l’ebola.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1263.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 7128/14, del conseller de Salut, sobre el Pla

d’estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a l’activitat

assistencial. 

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1158-1167.

RGE núm. 7532/14, del conseller de Salut, sobre les dades

de la gestió econòmicofinancera del Servei de Salut de les

Illes Balears aportades per l’Informe 98/2014, del Compte

General de la comunitat autònoma de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2012, de la Sindicatura de

Comptes.

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1168-1179.

RGE núm. 7746/13, del conseller de Salut, sobre l’atenció

sanitària durant l’estiu 2013.

DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 878-888.

De la representant de la Societat Balear de Medicina

Familiar i Comunitària, sobre la seva visió de la

problemàtica de la salut mental a les Illes Balears.

DS núm. 65 (19 de febrer), pàg. 906-914.

Del representant de la Societat Espanyola de Metges

d’Atenció Primària (SEMERGEN), sobre la seva visió de la

problemàtica de la salut mental a les Illes Balears.

DS núm. 65 (19 de febrer), pàg. 915-922.

RGE núm. 1294/14, del conseller de Salut, sobre les

mesures d’eficiència aplicables en el Servei de Salut de les

Illes Balears.

DS núm. 66 (26 de febrer), pàg. 926-938.

RGE núm. 2478/14, del conseller de Salut, sobre la posada

en marxa de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma

(IDISPA).

DS núm. 72 (9 d’abril), pàg, 1026.

RGE núm. 2619/14, del conseller de Salut, sobre el

funcionament i la problemàtica del Servei de Pediatria de

l’Hospital Comarcal d’Inca.

DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1070-1081.

RGE núm. 9209/14, del conseller de Salut, sobre la infecció

de febre hemorràgica pel virus de l’ebola i sobre les

mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant

la malaltia de l’ebola, i de les conclusions de la reunió del

Consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut del

passat dia 10 d’octubre.

DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1234-1245.

PONÈNCIES

Debat i votació de la proposta de la proposat de

conclusions, aprovada per la Ponència sobre l’impuls de la

salut mental a les Illes Balears.

DS núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1014-1017.
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ESCRITS DIVERSOS

RGE núm. 5227/14, del coordinador autonòmic de l’ONG

Metges del Món-Illes Balears, mitjançant el qual se

solAlicita valorar i debatre l’informe Dos anys de reforma

sanitària.

DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1269-1273.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS)

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 80 (19 de

juny), pàg. 1148-1149, 1152 i 1154.

FIDALGO I BESTARD, ÓSCAR (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 80 (19 de

juny), pàg. 1149-1150 i 1152-1154.

MAICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 2485/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupament i implantació del Projecte Hermes,

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1260-1261.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 7175/14, relativa a aula hospitalària de Can

Misses (I), DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1266-1267 i 1267-

1268.

RGE núm. 7176/14, relativa a aula hospitalària de Can

Misses (II), DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1269.

Proposicions no de llei

RGE núm. 1220/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de prevenció davant el consum de cànnabis,

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1222-1223 i 1225-1226.

RGE núm. 1679/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a establiments d’UTE  a Eivissa i a Menorca, DS núm.

87 (22 d’octubre), pàg. 1256-1257 i 1258-1259.

M ERCADAL I ALABERN, FRANCISCO (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 11256/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a prevenció de ludopaties, DS núm. 64 (12

de febrer), pàg. 900-901.

RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a evitar el sobrepagament als pensionistes, DS núm. 69

(19 de març), pàg. 996-997.

RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a redistribució de la compra de productes farmacèutics,

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1203-1204.

RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a manteniment de l’assistència independentment de la

residència, DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1212-1213.

RGE núm. 4017/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cribratge poblacional del càncer de còlon i recte a les

Illes Balears, DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1280-1281.

RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a triatge poblacional de càncer de còlon i recte, DS

núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1280-1281.

Compareixences

RGE núm. 2478/14, sobre la posada en marxa de

l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IDISPA), DS núm.

72 (9 d’abril), pàg. 1032-1033 i 1037.

RGE núm. 2619/14, sobre el funcionament i la

problemàtica del Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal

d’Inca, DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1075-1076 i 1079-1080.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones

consumidores i usuàries de les Illes Balears, DS núm. 80 (19 de

juny), pàg. 1146-1148, 1150-1151 i 1154-1155.

Proposicions no de llei

RGE núm. 14079/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a víctimes de la talidomida, DS núm. 73 (16 d’abril),

pàg. 1043-1044.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a reconèixer, potenciar i desenvolupar

l’activitat del Centre coordinador d’atenció primerenca i

desenvolupament infantil (CAPDI), DS núm. 64 (12 de febrer),

pàg. 896-897.

RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a compensacions i hostatge dels usuaris del Servei de

Salut de les Illes Balears, DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1057-

1058.

RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a implantació del grau de medicina a les

Illes Balears, DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1008-1009.
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Compareixences

RGE núm. 7746, del conseller de Salut, sobre

l’atenció sanitària durant l’estiu 2013, DS núm. 63 (5 de

febrer), pàg. 882-883 i 886-887.

De la representant de la Societat Balear de Medicina

Familiar i Comunitària, sobre la seva visió de la problemàtica

de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65 (19 de

febrer), pàg. 910-911 i 914.

Del representant de la Societat Espanyola de Metges

d’Atenció Primària (SEMERGEN), sobre la seva visió de la

problemàtica de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65

(19 de febrer), pàg. 920 i 922.

RGE núm. 1294/14, del conseller de Salut, sobre les

mesures d’eficiència aplicables en el Servei de Salut de les Illes

Balears, DS núm. 66 (26 de febrer), pàg. 933-934 i 937-938.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 9372/13, del conseller de Salut, sobre la

clausura d’un quiròfan a l’hospital Mateu Orfila per la

presència de rates, DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 890.

Ponències

Debat i votació de la proposta de la proposta de

conclusions, aprovada per la Ponència sobre l’impuls de la

salut mental a les Illes Balears, DS núm. 71 (2 d’abril), pàg.

1015-1016.

PONS I FULLANA, MARÍA ASUNCIÓN (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació del dret a l’assistència sanitària per part

dels ciutadans espanyols emigrants, DS núm. 77 (14 de maig),

pàg. 1104-1105.

RGE núm. 1679/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a establiments d’UTE  a Eivissa i a Menorca, DS núm.

87 (22 d’octubre), pàg. 1258.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a compensacions i hostatge dels usuaris del Servei de

Salut de les Illes Balears, DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1055-

1057.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 9372/13, del conseller de Salut, sobre la

clausura d’un quiròfan a l’hospital Mateu Orfila per la

presència de rates, DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 889-890.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 14079/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a víctimes de la talidomida, DS núm. 73 (16 d’abril),

pàg. 1044-1045.

RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació

sobre salut sexual i reproductiva i del a interrupció voluntària

de l’embaràs, DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1191-1192.

RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació i regulació d’una borsa de treball per cobrir

les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de

les Illes Balears, DS núm. 1198-1199 i 1201

RGE núm. 1215/14, relativa a llistes d’espera

sanitàries, DS núm. 84 (1d’octubre), pàg. 1217-1218.

RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents

presentacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera

comuna de serveis accessoris, DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg.

1229-1230.

RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a abonament de la targeta sanitària, DS núm. 89 (12 de

novembre), pàg. 1283-1284.

RGE núm. 6442/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exercici del dret a la segona opció mèdica del Servei

de Salut de les Illes Balears, DS núm. 90 (26 de novembre),

pàg. 1294-1295.

Compareixences

RGE núm. 7128/14, sobre el Pla d’estiu al Servei de

Salut i la seva repercussió a l’activitat assistencial, DS núm. 81

(10 de setembre), pàg. 1162-1164 i 1166-1167.

RGE núm. 7532/14, sobre les dades de la gestió

econòmicofinancera del Servei de salut de les Illes Balears

aportades per l’Informe 98/2014, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l’exercici 2012, de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 81 (10

de setembre), pàg. 1174-1175 i 1178. 

RGE núm. 9209/14, del conseller de Salut, sobre la

infecció de febre hemorràgica pel virus de l’ebola i sobre les

mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la

malaltia de l’ebola, i de les conclusions de la reunió del Consell

interterritorial del Sistema Nacional de Salut del passat dia 10

d’octubre, DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1239-1240 i 1245.

Escrits diversos

RGE núm. 5227/14, del coordinador autonòmic de

l’ONG Metges del Món-Illes Balears, mitjançant el qual se

solAlicita valorar i debatre l’informe Dos anys de reforma

sanitària, DS núm.88 (29 d’octubre), pàg. 1272-1273.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari

MÉS)

Preguntes

RGE núm. 3258/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

RGE núm. 3259/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1088-1089.
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RGE núm. 3260/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1089.

RGE núm. 3264/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1090.

RGE núm. 386/13, relativa a derivacions d’atenció

primària a la Fundació Kovacs, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1091.

RGE núm. 6801/13, relativa a targetes sanitàries, DS

núm. 76 (7 de maig), pàg. 1091-1092.

RGE núm. 14945/13, relativa a reiteració de la

pregunta sobre la targeta sanitària (de setembre del 2012 a maig

del 2013), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1092-1093.

RGE núm. 451/14, relativa a targeta sanitària i

assignació de metge de família, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1093-1094.

RGE núm. 467/14, relativa a facturació de farmàcies

2013 (III), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095.

RGE núm. 470/14, relativa a facturació de farmàcies

2013 (IV), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095-1096.

RGE núm. 760/14, relativa a investigació genètica per

factor de risc de càncer de mama, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1096.

RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors

d’adherència, DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1250 i 1251.

RGE núm. 5023/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar, DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1252 i

1253.

RGE núm. 5024/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (II), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1253.

RGE núm. 5025/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (III), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1254.

RGE núm. 5026/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (IV), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1254 i 1255.

Proposicions no de llei

RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a reconèixer, potenciar i desenvolupar

l’activitat del Centre coordinador d’atenció primerenca i

desenvolupament infantil (CAPDI), DS núm. 64 (12 de febrer),

pàg. 895-896.

RGE núm. 11256/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a prevenció de ludopaties, DS núm. 64 (12

de febrer), pàg. 899-900.

RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a evitar el sobrepagament als pensionistes, DS núm. 69

(19 de març), pàg. 993-994 i 997-998.

RGE núm. 13859/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a activitat quirúrgica estival normalitzada, DS núm. 70

(26 de març), pàg. 1002-1003 i 1005.

RGE núm. 13992/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cartera de serveis de salut pública, DS

núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1019-1020.

RGE núm. 14079/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a víctimes de la talidomida, DS núm. 73 (16 d’abril),

pàg. 1042-1043 i 1045-1046.

RGE núm. 14123/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a compensacions i hostatge dels usuaris del Servei de

Salut de les Illes Balears, DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1054-

1055 i 1058-1059.

RGE núm. 15392/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a regulació de les cigarretes electròniques,

DS núm. 1048-1049.

RGE núm. 15498/13, del grup Parlamentari Socialista,

relativa a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012, DS núm. 74

(23 d’abril), pàg. 1061-1062.

RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a implantació del grau de medicina a les

Illes Balears, DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1007.

RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació

sobre salut sexual i reproductiva i del a interrupció voluntària

de l’embaràs, DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1189-1190.

RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació del dret a l’assistència sanitària per part

dels ciutadans espanyols emigrants, DS núm. 77 (14 de maig),

pàg. 1103-1104.

RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació i regulació d’una borsa de treball per cobrir

les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de

les Illes Balears, DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1200.

RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a redistribució de la compra de productes farmacèutics,

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1201-1202 i 1204-1025.

RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a manteniment de l’assistència independentment de la

residència, DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1210-1211 i 1213-

1214.

RGE núm. 1215/14, relativa a llistes d’espera

sanitàries, DS núm. 84 (1d’octubre), pàg. 1215-1217.

RGE núm. 1220/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de prevenció davant el consum de cànnabis,

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1223-1224.

RGE núm. 1679/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a establiments d’UTE  a Eivissa i a Menorca, DS núm.

87 (22 d’octubre), pàg. 1257-1258.

RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari MÉS, per

un Consell de Salut més representatiu, DS núm. 69 (19 de

març), pàg. 990 i 992-993.

RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents

presentacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera

comuna de serveis accessoris, DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg.

1227-1228.

RGE núm. 2485/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupament i implantació del Projecte Hermes,

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1261-1262.

RGE núm. 4017/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cribratge poblacional del càncer de còlon i recte a les

Illes Balears, DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1279-1280

i 1281-1282.

RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a abonament de la targeta sanitària, DS núm. 89 (12 de

novembre), pàg. 1282 i 1284.

RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a triatge poblacional de càncer de còlon i recte, DS

núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1279-1280 i 1281-1282.

RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a espai per a les urgències de l’Hospital d’Inca, DS

núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1290-1291 i 1292.

RGE núm. 6442/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exercici del dret a la segona opció mèdica del Servei
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de Salut de les Illes Balears, DS núm. 90 (26 de novembre),

pàg. 1294.

Compareixences

RGE núm. 7746, del conseller de Salut, sobre

l’atenció sanitària durant l’estiu 2013, DS núm. 63 (5 de

febrer), pàg. 881-882 i 885-886.

De la representant de la Societat Balear de Medicina

Familiar i Comunitària, sobre la seva visió de la problemàtica

de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65 (19 de

febrer), pàg. 909-910 i 913-914.

Del representant de la Societat Espanyola de Metges

d’Atenció Primària (SEMERGEN), sobre la seva visió de la

problemàtica de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65

(19 de febrer), pàg. 919-920 i 922.

RGE núm. 1294/14, del conseller de Salut, sobre les

mesures d’eficiència aplicables en el Servei de Salut de les Illes

Balears, DS núm. 66 (26 de febrer), pàg. 932-933 i 936-937.

RGE núm. 2478/14, sobre la posada en marxa de

l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IDISPA), DS núm.

72 (9 d’abril), pàg. 1030-1031 i 1036-1037.

RGE núm. 2619/14, sobre el funcionament i la

problemàtica del Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal

d’Inca, DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1073-1075 i 1078-1079.

RGE núm. 7128/14, sobre el Pla d’estiu al Servei de

Salut i la seva repercussió a l’activitat assistencial, DS núm. 81

(10 de setembre), pàg. 1161-1162 i 1166.

RGE núm. 7532/14, sobre les dades de la gestió

econòmicofinancera del Servei de salut de les Illes Balears

aportades per l’Informe 98/2014, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l’exercici 2012, de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 81 (10

de setembre), pàg. 1172-1174 i 1177-1178. 

RGE núm. 9209/14, del conseller de Salut, sobre la

infecció de febre hemorràgica pel virus de l’ebola i sobre les

mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la

malaltia de l’ebola, i de les conclusions de la reunió del Consell

interterritorial del Sistema Nacional de Salut del passat dia 10

d’octubre, DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1238-1239 i 1244-

1245.

SolAlicitud de compareixença

RGE núm. 9372/13, del conseller de Salut, sobre la

clausura d’un quiròfan a l’hospital Mateu Orfila per la

presència de rates, DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 888-889.

RGE núm. 2494/14, del conseller de Salut, sobre el

funcionament del Servei de Pediatria de l’Hospital d’Inca,

especialment al servei d’Urgències dels caps de setmana, DS

núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1081.

RGE núm. 7534/14, del conseller de Salut, sobre el

procediment de contractació de l’Ib-salut, DS núm. 81 (10 de

setembre), pàg. 1179.

RGE núm. 9246/14, del conseller de Salut, sobre la

preparació del sistema sanitari de les Illes Balears per atendre

les possibles repercussions del virus de l’ebola, DS núm. 87 (22

d’octubre), pàg. 1263.

Ponències

Debat i votació de la proposta de la proposta de

conclusions, aprovada per la Ponència sobre l’impuls de la

salut mental a les Illes Balears, DS núm. 71 (2 d’abril), pàg.

1015-1016.

Escrits diversos

RGE núm. 5227/14, del coordinador autonòmic de

l’ONG Metges del Món-Illes Balears, mitjançant el qual se

solAlicita valorar i debatre l’informe Dos anys de reforma

sanitària, DS núm.88 (29 d’octubre), pàg. 1270-1272.

SERRA I CABANELLAS, M ARGALIDA (Grup

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 13992/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cartera de serveis de salut pública, DS

núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1020-1021.

RGE núm. 15392/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a regulació de les cigarretes electròniques,

DS núm. 1049-1050 i 1051.

RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012,

DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1062-1063.

RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari MÉS, per

un Consell de Salut més representatiu, DS núm. 69 (19 de

març), pàg. 991-992.

RGE núm. 2485/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a desenvolupament i implantació del Projecte Hermes,

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1259-1260 i 1262.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari

Socialista)

Preguntes

RGE núm. 10340/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (I), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 943-

944 i 946.

RGE núm. 10341/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (II), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 947-

948.

RGE núm. 10342/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (III), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 949

i 950-951.

RGE núm. 10343/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (IV), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 951

i 952.

RGE núm. 10344/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (V), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 952 i

953. 

RGE núm. 10345/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VI), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 954

i 955-956.

RGE núm. 10346/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VII), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 956

i 957.

RGE núm. 10347/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VIII), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 957

i 958.

RGE núm. 10348/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (IX), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 959.

RGE núm. 10349/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (X), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 960 i

961.
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RGE núm. 14007/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (I), DS núm. 67 (5 de març), pàg.

961-962, 963 i 964.

RGE núm. 14008/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (II), DS núm. 68 (12 de març), pàg.

970-971 i 971-972.

RGE núm. 14009/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (III), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 973 i 974. 

RGE núm. 14010/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (IV), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 974-975 i 975-976. 

RGE núm. 14011/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (V), DS núm. 68 (12 de març), pàg.

976-977 i 977-978.

RGE núm. 14012/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VI), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 978-979 i 979-980.

RGE núm. 14013/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VII), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 980-981 i 981-983.

RGE núm. 14014/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VIII), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 983 i 984. 

RGE núm. 14015/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (IX), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 984 i 985. 

RGE núm. 14016/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (X), DS núm. 68 (12 de març), pàg.

985-986.

RGE núm. 814/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1134 i 1135.

RGE núm. 815/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (II), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1135.

RGE núm. 816/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (III), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1135-1136.

RGE núm. 817/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (IV), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1136.

RGE núm. 2517/14, relativa a modificació del

contracte de l’Hospital de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de

maig), pàg. 1114 i 1115.

RGE núm. 2518/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (I), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1115-1116.

RGE núm. 2519/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1116.

RGE núm. 2520/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (III), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1117.

RGE núm. 2521/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (VI), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1117 i

1118.

RGE núm. 2522/14, relativa a cànon preestablert

pagat, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.

RGE núm. 2523/14, relativa a cànon variable pagat,

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.-1119.

RGE núm. 2524/14, relativa a cost afegit per retard de

les obres, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1119-1120.

RGE núm. 2525/14, relativa a costs indirectes, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121.

RGE núm. 2526/14, relativa a cost financer afegit, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121 i 1122.

RGE núm. 2527/14, relativa a sobrecost financer, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1122 i 1123.

RGE núm. 2528/14, relativa a garantia definitiva, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1123 i 1124.

RGE núm. 2529/14, relativa a majors costos, DS núm.

78 (21 de maig), pàg. 1124 i 1125.

RGE núm. 2530/14, relativa a concursos relacionats

amb el nou Hospital de Can Misses, DS núm. 78 (21 de maig),

pàg. 1125 i 1126.

RGE núm. 2531/14, relativa a reforma d’una part de

l’edifici de l’Hospital de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de

maig), pàg. 1127-1128.

RGE núm. 2532/14, relativa a construcció del nou

centre de salut a l’edifici de l’Hospital de Can Misses, DS núm.

78 (21 de maig), pàg. 1128 i 1129.

RGE núm. 2533/14, relativa a memòria justificativa,

DS núm. 78 (21 de maig), pàg.1129-1130.

RGE núm. 3146/14, relativa a empreses i treballadors

que actualment treballen en les deficiències del nou Hospital de

Can Misses, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1137 i 1138.

RGE núm. 3147/14, relativa a deficiències

denunciades un cop recepcionada l’obra del nou Hospital de

Can Misses, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1138 i 1139.

RGE núm. 3148/14, relativa a pagament del cànon fix

i no pagament del cànon variable, DS núm. 79 (28 de maig),

pàg. 1139 i 1140.

RGE núm. 3149/14, relativa a deficiències en el

pagament del cànon fix, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1140-

1141.

Proposicions no de llei

RGE núm. 11157/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a reconèixer, potenciar i desenvolupar

l’activitat del Centre coordinador d’atenció primerenca i

desenvolupament infantil (CAPDI), DS núm. 64 (12 de febrer),

pàg. 894-895 i 897-898.

RGE núm. 11256/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a prevenció de ludopaties, DS núm. 64 (12

de febrer), pàg. 898-899 i 901-902.

RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a evitar el sobrepagament als pensionistes, DS núm. 69

(19 de març), pàg. 994-996.

RGE núm. 13859/13, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a activitat quirúrgica estival normalitzada, DS núm. 70

(26 de març), 1003-1004.

RGE núm. 13992/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a cartera de serveis de salut pública, DS

núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1018-1019 i 1021.

RGE núm. 15392/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a regulació de les cigarretes electròniques,

DS núm. 1047-1048 i 1050-1051.

RGE núm. 15498/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a avaluació del Reial Decret Llei 16/2012,

DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1059-1061 i 1064.

RGE núm. 15568/13, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a implantació del grau de medicina a les

Illes Balears, DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1005-1006 i

1009-1010.

RGE núm. 321/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació



COMISSIÓ DE SALUT / Índex any  2014 11

 

sobre salut sexual i reproductiva i del a interrupció voluntària

de l’embaràs, DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1188-1189 i

1192-1193.

RGE núm. 399/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a recuperació del dret a l’assistència sanitària per part

dels ciutadans espanyols emigrants, DS núm. 77 (14 de maig),

pàg. 1102-1103 i 1105-1106.

RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació i regulació d’una borsa de treball per cobrir

les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de

les Illes Balears, DS núm. 1199-1200.

RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a redistribució de la compra de productes farmacèutics,

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1202-1203.

RGE núm. 844/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a manteniment de l’assistència independentment de la

residència, DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1211-1212.

RGE núm. 1215/14, relativa a llistes d’espera

sanitàries, DS núm. 84 (1d’octubre), pàg. 1214-1215 i 1218-

1219.

RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari MÉS, per

un Consell de Salut més representatiu, DS núm. 69 (19 de

març), pàg. 990-991.

RGE núm. 1727/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a supressió dels nous copagaments vinculats a diferents

presentacions del Sistema Nacional de Salut i de la cartera

comuna de serveis accessoris, DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg.

1226-1227 i 1230-1231.

RGE núm. 4017/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a cribratge poblacional del càncer de còlon i recte a les

Illes Balears, DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1278-1279

i 1281.

RGE núm. 5059/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a abonament de la targeta sanitària, DS núm. 89 (12 de

novembre), pàg. 1283.

RGE núm. 5825/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a triatge poblacional de càncer de còlon i recte, DS

núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1278-1279 i 1281.

RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a espai per a les urgències de l’Hospital d’Inca, DS

núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1291.

RGE núm. 6442/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a exercici del dret a la segona opció mèdica del Servei

de Salut de les Illes Balears, DS núm. 90 (26 de novembre),

pàg. 1293 i 1295.

Compareixences

RGE núm. 7746, del conseller de Salut, sobre

l’atenció sanitària durant l’estiu 2013, DS núm. 63 (5 de

febrer), pàg. 879-881 i 884-885.

De la representant de la Societat Balear de Medicina

Familiar i Comunitària, sobre la seva visió de la problemàtica

de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65 (19 de

febrer), pàg. 908-909 i 912-913.

Del representant de la Societat Espanyola de Metges

d’Atenció Primària (SEMERGEN), sobre la seva visió de la

problemàtica de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 65

(19 de febrer), pàg. 918-919 i 922.

RGE núm. 1294/14, del conseller de Salut, sobre les

mesures d’eficiència aplicables en el Servei de Salut de les Illes

Balears, DS núm. 66 (26 de febrer), pàg. 930-931 i 935-936.

RGE núm. 2478/14, per tal d’informar sobre la posada

en marxa de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma

(IDISPA), DS núm. 72 (9 d’abril), pàg. 1029-1030 i 1035-

1036.

RGE núm. 2619/14, sobre el funcionament i la

problemàtica del Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal

d’Inca, DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1072-1073 i 1077-1078.

RGE núm. 7128/14, sobre el Pla d’estiu al Servei de

Salut i la seva repercussió a l’activitat assistencial, DS núm. 81

(10 de setembre), pàg. 1160-1161 i 1165-1166.

RGE núm. 7532/14, sobre les dades de la gestió

econòmicofinancera del Servei de salut de les Illes Balears

aportades per l’Informe 98/2014, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l’exercici 2012, de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 81 (10

de setembre), pàg. 1171-1172 i 1176-1177. 

RGE núm. 9209/14, del conseller de Salut, sobre la

infecció de febre hemorràgica pel virus de l’ebola i sobre les

mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la

malaltia de l’ebola, i de les conclusions de la reunió del Consell

interterritorial del Sistema Nacional de Salut del passat dia 10

d’octubre, DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1236-1238 i 1243.

Ponències

Debat i votació de la proposta de la proposta de

conclusions, aprovada per la Ponència sobre l’impuls de la

salut mental a les Illes Balears, DS núm. 71 (2 d’abril), pàg.

1014-1015.

Escrits diversos

RGE núm. 5227/14, del coordinador autonòmic de

l’ONG Metges del Món-Illes Balears, mitjançant el qual se

solAlicita valorar i debatre l’informe Dos anys de reforma

sanitària, DS núm.88 (29 d’octubre), pàg. 1269-1270.

VALLÈS I RAMIS, ANTÒNIA (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 13859/13, relativa a activitat quirúrgica

estival normalitzada, DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1004-

1005.

RGE núm. 1220/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de prevenció davant el consum de cànnabis,

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1224-1225.

RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari MÉS,

relativa a espai per a les urgències de l’Hospital d’Inca, DS

núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1291-1292.
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MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER DE SALUT, MARTÍ SANSALONI I

OLIVER

Preguntes

RGE núm. 3258/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087-1088.

RGE núm. 3259/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1088-1089.

RGE núm. 3260/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1089-1090.

RGE núm. 3264/12, relativa a lloguer d’instalAlacions

a Son Espases, DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1090.

RGE núm. 386/13, relativa a derivacions d’atenció

primària a la Fundació Kovacs, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1091.

RGE núm. 6801/13, relativa a targetes sanitàries, DS

núm. 76 (7 de maig), pàg. 1092.

RGE núm. 10340/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (I), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 944-

946 i 947.

RGE núm. 10341/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (II), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 948 i

949.

RGE núm. 10342/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (III), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 949-

950 i 951.

RGE núm. 10343/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (IV), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 951-

952.

RGE núm. 10344/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (V), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 953-

954. 

RGE núm. 10345/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VI), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 954-

955 i 956.

RGE núm. 10346/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VII), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 956-

957.

RGE núm. 10347/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VIII), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 958

i 958-959.

RGE núm. 10348/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (IX), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 959

i 960.

RGE núm. 10349/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (X), DS núm. 67 (5 de març), pàg. 960 i

961.

RGE núm. 14007/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (I), DS núm. 67 (5 de març), pàg.

962-963 i 963-964.

RGE núm. 14008/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (II), DS núm. 68 (12 de març), pàg.

971 i 972-973.

RGE núm. 14009/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (III), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 973 i 974. 

RGE núm. 14010/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (IV), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 975 i 976. 

RGE núm. 14011/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (V), DS núm. 68 (12 de març), pàg.

977 i 978.

RGE núm. 14012/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VI), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 979 i 980.

RGE núm. 14013/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VII), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 981 i 983.

RGE núm. 14014/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (VIII), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 983 i 984. 

RGE núm. 14015/13 relativa a copagament en

transport sanitari no urgent (IX), DS núm. 68 (12 de març),

pàg. 984-985. 

RGE núm. 14945/13, relativa a reiteració de la

pregunta sobre la targeta sanitària (de setembre del 2012 a maig

del 2013), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1092-1093.

RGE núm. 451/14, relativa a targeta sanitària i

assignació de metge de família, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1094.

RGE núm. 467/14, relativa a facturació de farmàcies

2013 (III), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095.

RGE núm. 470/14, relativa a facturació de farmàcies

2013 (IV), DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1096.

RGE núm. 760/14, relativa a investigació genètica per

factor de risc de càncer de mama, DS núm. 76 (7 de maig), pàg.

1096.

RGE núm. 814/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (I), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1134-1135.

RGE núm. 815/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (II), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1135.

RGE núm. 816/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (III), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1136.

RGE núm. 817/14, relativa a facturació de l’oficina de

farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá (IV), DS núm. 79 (28 de

maig), pàg. 1136.

RGE núm. 2517/14, relativa a modificació del

contracte de l’Hospital de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de

maig), pàg. 1115.

RGE núm. 2518/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (I), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1116.

RGE núm. 2519/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1116.

RGE núm. 2520/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (III), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1117.

RGE núm. 2521/14, relativa a obres del nou Hospital

de Can Misses (VI), DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1117 i

1118.

RGE núm. 2522/14, relativa a cànon preestablert

pagat, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.

RGE núm. 2523/14, relativa a cànon variable pagat,

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1119.

RGE núm. 2524/14, relativa a cost afegit per retard de

les obres, DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1120.
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RGE núm. 2525/14, relativa a costs indirectes, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121.

RGE núm. 2526/14, relativa a cost financer afegit, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121 i 1122.

RGE núm. 2527/14, relativa a sobrecost financer, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1123.

RGE núm. 2528/14, relativa a garantia definitiva, DS

núm. 78 (21 de maig), pàg. 1123 i 1124.

RGE núm. 2529/14, relativa a majors costos, DS núm.

78 (21 de maig), pàg. 1125.

RGE núm. 2530/14, relativa a concursos relacionats

amb el nou Hospital de Can Misses, DS núm. 78 (21 de maig),

pàg. 1126-1127.

RGE núm. 2531/14, relativa a reforma d’una part de

l’edifici de l’Hospital de Can Misses (II), DS núm. 78 (21 de

maig), pàg. 1127 i 1128.

RGE núm. 2532/14, relativa a construcció del nou

centre de salut a l’edifici de l’Hospital de Can Misses, DS núm.

78 (21 de maig), pàg. 1128 i 1129.

RGE núm. 2533/14, relativa a memòria justificativa,

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1130 i 1131.

RGE núm. 2558/14, relativa a indicadors

d’adherència, DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1250-1251 i

1252.

RGE núm. 3146/14, relativa a empreses i treballadors

que actualment treballen en les deficiències del nou Hospital de

Can Misses, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1137 i 1138.

RGE núm. 3147/14, relativa a deficiències

denunciades un cop recepcionada l’obra del nou Hospital de

Can Misses, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1138-1139.

RGE núm. 3148/14, relativa a pagament del cànon fix

i no pagament del cànon variable, DS núm. 79 (28 de maig),

pàg. 1139 i 1140.

RGE núm. 3149/14, relativa a deficiències en el

pagament del cànon fix, DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1141.

RGE núm. 5023/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar, DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1252-

1253.

RGE núm. 5024/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (II), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1253-1254.

RGE núm. 5025/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (III), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1254.

RGE núm. 5026/14, relativa a titulació d’especialistes

en medicina familiar (IV), DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg.

1254 i 1255.

RGE núm. 7175/14, relativa a aula hospitalària de Can

Misses (I), DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1267 i 1268-1269.

Compareixences

RGE núm. 7746/13, sobre l’atenció sanitària durant

l’estiu 2013, DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 878-879, 883-884

i 887-888.

RGE núm. 1294/14, sobre les mesures d’eficiència

aplicables en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 66

(26 de febrer), pàg. 926-930, 934-935 i 938.

RGE núm. 2478/14, sobre la posada en marxa de

l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IDISPA), DS núm.

72 (9 d’abril), pàg. 1026-1028, 1033-1035 i 1037-1038.

RGE núm. 2619/14, sobre el funcionament i la

problemàtica del Servei de Pediatria de l’Hospital Comarcal

d’Inca, DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1070-1072, 1076-1077

i 1080-1081.

RGE núm. 7128/14, sobre el Pla d’estiu al Servei de

Salut i la seva repercussió a l’activitat assistencial, DS núm. 81

(10 de setembre), pàg. 1158-1160, 1164-1165 i 1167.

RGE núm. 7532/14, sobre les dades de la gestió

econòmicofinancera del Servei de salut de les Illes Balears

aportades per l’Informe 98/2014, del Compte General de la

comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l’exercici 2012, de la Sindicatura de Comptes, DS núm. 81 (10

de setembre), pàg. 1168-1171, 1175-1176 i 1178-1179. 

RGE núm. 9209/14, del conseller de Salut, sobre la

infecció de febre hemorràgica pel virus de l’ebola i sobre les

mesures aplicades a la nostra comunitat autònoma davant la

malaltia de l’ebola, i de les conclusions de la reunió del Consell

interterritorial del Sistema Nacional de Salut del passat dia 10

d’octubre, DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1234-1236, 1241-

1243 i 1245.

ALTRES INTERVINENTS

REPRESENTANT DE LA SOCIETAT BALEAR DE

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA, MARÍA

ÁNGELES LLORENTE

Compareixences

Sobre la seva visió de la problemàtica de la salut

mental a les Illes Balears, DS núm. 65 (19 de febrer), pàg.

906-908, 911-912 i 914.

REPRESENTANT DE LA SOCIETAT ESPANYOLA

DE METGES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (SEMERGEN),

JOSÉ MANUEL VALVERDE

Compareixences

Sobre la seva visió de la problemàtica de la salut

mental a les Illes Balears, DS núm. 65 (19 de febrer), pàg.

915-918 i 920-921.

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓ ECONÒM ICA I

FARMÀCIA, CÉSAR VICENTE SÁNCHEZ

Preguntes

RGE núm. 10347/13, relativa a copagament en

farmàcia hospitalària (VIII), DS núm. 67 (5 de març), pàg.

958.
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TEMÀTIC

- A -

Assistència sanitària

DS núm. 77 (14 de maig), pàg. 1102.

DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1210.

estiu 2013

DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 878.

- C - 

Cànnabis

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1222.

Càncer 

de mama

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1096.

de còlon i recte

DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1278.

Cànon

fix

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1140.

preestablert

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.

variable

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1118.

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1139.

CAPDI

DS núm. 64 (12 de febrer), pàg. 894.

Centre de salut

Es Banyer d’Alaior

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1182.

Cigarretes electròniques

DS núm. 73 (16 d’abril), pàg. 1047.

Consumidores i usuàries de les Illes Balears

DS núm. 80 (19 de juny), pàg. 1146.

Copagament 

farmàcia hospitalària

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 943.

transport sanitari no urgent

DS núm. 67 (5 de març), pàg. 961.

DS núm. 68 (12 de març), pàg. 970.  

- E -

Ebola

DS núm. 86 (15 d’octubre), pàg. 1234.

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1263.

- F -

Farmàcies

facturació

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1095.

José Ramón Bauzá

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1134.

productes

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1201.

Finances

cost

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1124.

indirecte

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1120.

financer afegit

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1121.

gestió

DS núm.81 (10 de setembre), pàg. 1168.

sobrecost financer

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1122.

Fundació Kovacs

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1091.

- G -

Garantia definitiva

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1123.

- H -

Hermes (projecte)

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1259.

Hospital 

Can M isses

DS núm. 78 (21 de maig), pàg.1114.

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1125.

DS núm. 79 (28 de maig), pàg. 1136.

DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1266.

Comarcal d’Inca

DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1070.

DS núm. 75 (30 d’abril), pàg. 1081.

DS núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1290.

Formentera

DS núm. 77 (14 de maig), pàg. 1106.

Mateu Orfila

DS núm. 63 (5 de febrer), pàg. 888.

- I -

Ib-salut

contractació

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1179.

Indicadors adherència

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1250.
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Institut d’Investigació Sanitària de Palma

DS núm. 72 (9 d’abril), pàg. 1026.

Interrupció voluntària de l’embaràs (IVE)

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1188.

Intervencions quirúrgiques

DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1002.

- L -

Llistes d’espera

DS núm. 84 (1 d’octubre), pàg. 1214.

Ludopaties

DS núm. 64 (12 de febrer), pàg. 898.

- M -

Medicina 

familiar

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1252.

grau

DS núm. 70 (26 de març), pàg. 1005.

Memòria justificativa

DS núm. 78 (21 de maig), pàg. 1129.

- O -

ONG Metges del Món-Illes Balears

DS núm. 88 (29 d’octubre), pàg. 1269.

- P -

Pensionistes

DS núm. 69 (19 de març), pàg. 993.

- R -

Reial Decret Llei 16/2012.

DS núm. 74 (23 d’abril), pàg. 1059.

- S -

Salut 

Consell

DS núm. 69 (19 de març), pàg. 990.

mental

DS núm. 65 (19 de febrer), pàg. 906.

DS núm. 65 (19 de febrer), pàg. 915.

DS núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1014.

pública

DS núm. 71 (2 d’abril), pàg. 1017.

Servei

DS núm. 66 (26 de febrer), pàg. 926.

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1158.

DS núm. 81 (10 de setembre), pàg. 1168.

DS núm. 83 (24 de setembre), pàg. 1198.

DS núm. 90 (26 de novembre), pàg. 1293.

sexual i reproductiva

DS núm. 82 (17 de setembre), pàg. 1188.

Sistema Nacional

DS núm. 85 (8 d’octubre), pàg. 1226.

Son Espases

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1087.

- T -

Talidomida

DS núm. 73 (16 d’abril), pàg. 1042.

Targeta sanitària

DS núm. 76 (7 de maig), pàg. 1091.

DS núm. 89 (12 de novembre), pàg. 1282.

- U -

UTE Eivissa i Menorca

DS núm. 87 (22 d’octubre), pàg. 1256.
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