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INICIATIVES

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Constitució de la comissió i elecció dels membres de la

Mesa.

DS núm. 1 (9 de juliol), pàg. 2.

PREGUNTES

RGE núm.5680/15, relativa a llistes d’espera (I).

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130-136.

RGE núm. 5691/15, relativa a implantació del document

temporal d’atenció sanitària.

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130-136.

RGE núm. 5692/15, relativa a obertura dels centres de salut

a les tardes.

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130-136.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 4458/15, relativa a prohibició de la clàusula no

show en els contractes de transport.

DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6-10.

RGE núm. 5013/15, relativa a estratègia de salut sexual i

reproductiva i d’IVE.

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 42- 47.

RGE núm. 5574/15, relativa a condicions d’obtenció de la

targeta sanitària.

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 86-90.

RGE núm. 5966/15, relativa a tancament dels centres de

salut a les 17.30 hores.

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 50-54.

RGE núm. 5967/15, relativa a la retirada de la taxa per a

l’emissió de la targeta sanitària.

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 54-58.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre), pàg. 62-66. 

RGE núm. 6043/15, relativa a canvi d’usos de l’antic edifici

de l’Hospital Can M isses per donar-li un sociosanitari als

diferents espais.

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 66-71.

RGE núm. 6053/15, relativa a reforç dels serveis

d’urgències de l’Hospital de Formentera.

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 74-78.

RGE núm. 6305/15, relativa a copagament del transport

sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 78-83.

RGE núm. 6638/15, relativa a la lluita contra la desnutrició.

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 90-94.

RGE núm. 6639/15, relativa a escola de malalts.

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 110-115.

RGE núm. 6908/15, relativa a coordinació sociosanitària a

les Illes Balears.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 98-100.

RGE núm. 7083/15, relativa a servei de radioteràpia

pública a les Illes Pitiüses i Menorca.

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 100-105.

RGE núm. 7593/15, relativa a la millora de l’accessibilitat

a nou Hospital Can Misses.

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 118-120.

RGE núm. 8241/15, relativa a manteniment de l’Hospital de

Manacor.

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 120-126.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de Salut,

sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 14-36.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a

les Illes Balears.

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 136-147.

INTERVINENTS

DIPUTATS

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 66.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=4
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RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 69-70.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 7.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 44-45.

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 87.

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 51.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 56.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 64.

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 69.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 75.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 81.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 93.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 112-113.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 99.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 102.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 119.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 123-124.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 25-26 i 35.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 141.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 8-9.

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 88-89.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 91-92 i 93-94.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 121-122 i 125.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 29-31 i 35.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 146.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 42-43 i 46-47.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=4
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Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 66-67 i 70.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 99.

F E R N Á N D E Z I H E R R A N Z, S A N D R A  (G r up

Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 52-53.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 56-57.

FONT I BARCELÓ, JAUM E (Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 26-28 i 35.

FONT I MARBÁN, PATRICIA (Grup Parlamentari MÉS

per Menorca)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 8.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 46.

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 88.

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 52.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 56.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 65-66.

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 69.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 75.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 81-82.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 93.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 113-114.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 99.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 103.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 119.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 124.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 28 i 35.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 141-142 i

146.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6-7 i 9-10.

MAICAS I ORTIZ, M ARTA (Grup Parlamentari Podem

Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 68.
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RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 111-112.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 98-99.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 102.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 119.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 123.

MARTÍNEZ I PABLO, DAVID (Grup Parlamentari

Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 87.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 75-76.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 80.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 92.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 118 i 120.

SEIJAS I PATIÑO, MARIA MONTSERRAT (Grup

Parlamentari Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 7.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 44.

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 51.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 55.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 64.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 25 i 34.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg.141. 

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari

Popular)

Preguntes

RGE núm.5680/15, relativa a llistes d’espera (I). DS

núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130-131 i 133-134.

RGE núm. 5691/15, relativa a implantació del

document temporal d’atenció sanitària. DS núm. 12 (25 de

novembre), pàg.130-131 i 133-134.

RGE núm. 5692/15, relativa a obertura dels centres de

salut a les tardes. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130-131

i 133-134.

Proposicions no de llei

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 43-44.

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 86-87 i 89-90.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 63-64.

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 68.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 76.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial

Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
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garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i

millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. DS

núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 79-80.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 92.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 111.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 98 i 100.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 101-102.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 122-123 i 125.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 23-25 i 34.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 140-141.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup

Parlamentari Popular)

Compareixences

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 146.

SUREDA I M ARTÍ, M ARIA ANTÒNIA (Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 8.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 45-46.

RGE núm. 5574/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a condicions d’obtenció de la targeta sanitària. DS

núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 87-88.

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 53.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 57.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 65.

RGE núm. 6043/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a canvi d’usos de l’antic edifici de l’Hospital Can

Misses per donar-li un sociosanitari als diferents espais. DS

núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 69.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 76-77.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 81.

RGE núm.6638/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a la lluita contra de la desnutrició. DS núm. 8 (21

d’octubre), pàg. 93.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 113.

RGE núm. 6908/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a coordinació sociosanitària a les Illes Balears. DS

núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 99.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 102-103.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 119.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 120-121 i 125.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 55 i 57-58.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 75.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 100-101 i 104.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 118-119.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
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Compareixences

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 142-143.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 50-51 i 54.

RGE núm. 5968/15, 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. 6 (7 d’octubre),

pàg. 62-63 i 66.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 78-79 i 82-83.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 110-111 i 114-115.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 4458/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a prohibició de la clàusula no show en els contractes de

transport. DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 8 i 10.

RGE núm. 5013/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a estratègia de salut sexual i reproductiva i d’IVE. DS

núm. 4 (23 de setembre), pàg. 46.

RGE núm. 5966/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a tancament dels centres de salut a les 17.30

hores. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 53-54.

RGE núm. 5967/15, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a la retirada de la taxa per a l’emissió de la

targeta sanitària. DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 57.

RGE núm. 6053/15, dels Grups Parlamentaris Mixt,

Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes

Balears, relativa a reforç dels serveis d’urgències de l’Hospital

de Formentera. DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 74 i 77-78.

RGE núm. 6305/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a copagament del transport sanitari no urgent 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. 7 (14 d’octubre), pàg. 82.

RGE núm. 6639/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a escola de malalts. DS núm. 10 (11 de novembre),

pàg. 114.

RGE núm. 7083/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a servei de radioteràpia pública a les Illes Pitiüses i

Menorca. DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 103-104.

RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la millora de l’accessibilitat a nou Hospital Can

Misses. DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 119-120.

RGE núm. 8241/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

manteniment de l’Hospital de Manacor. DS núm. 11 (18 de

novembre), pàg. 124-125.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, de la consellera de

Salut, sobre les directrius generals de l’acció de Govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord

amb el programa polític del Govern i sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria. 

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 29 i 35.

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 138-140 i

145-146.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ

I PICARD

Preguntes

RGE núm.5680/15, relativa a llistes d’espera (I). DS

núm. 12 (25 de novembre), pàg. 131-133 i 134-136.

RGE núm. 5691/15, relativa a implantació del

document temporal d’atenció sanitària. DS núm. 12 (25 de

novembre), pàg. 131-133 i 134-136.

RGE núm. 5692/15, relativa a obertura dels centres de

salut a les tardes. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 131-133

i 134-136.

Compareixences

RGE núm. 4209/15 i 4278/15, sobre les directrius

generals de l’acció de Govern que desenvoluparà en les seves

àrees de responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern i sobre les línies programàtiques de la seva conselleria.

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 14-22, 31-34 i 35-36.

RGE núm. 7095/15, sobre polítiques i serveis públics

d’assistència a la salut mental a les Illes Balears. DS núm. 12

(25 de novembre), pàg. 136-138, 143-145 i 146-147.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-002.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
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ALTS CÀRRECS

COORDINADOR AUTONÒMIC DE SALUT MENTAL

DE LES ILLES BALEARS, ORIOL LAFAU I

MARCHENA

Compareixences

RGE núm. 7095/15, de la consellera de Salut, sobre

polítiques i serveis públics d’assistència a la salut mental a les

Illes Balears. DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 138.

TEMÀTIC

- C -

Centres de salut 

tancament a les 17.30 hores

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 50.

obertura a les tardes

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130.

Conselleria de Salut

DS núm. 3 (16 de setembre), pàg. 14.

Coordinació sociosanitària

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 98.

Copagament 

farmacèutic

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 62.

transport sanitari no urgent

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 78.

- D -

Desnutrició

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 90.

Document temporal d’atenció sanitària

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130.

- E -

Escola de malalts

DS núm. 10 (11 de novembre), pàg. 110.

- H -

Hospital 

Can Misses 

canvi d’usos

DS núm. 6 (7 d’octubre), pàg. 66.

millora de l’accessibilitat

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 118.

de Formentera

DS núm. 7 (14 d’octubre), pàg. 74.

de Manacor

DS núm. 11 (18 de novembre), pàg. 120.

- L -

Llistes d’espera

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 130.

- R -

Radioteràpia a les Illes Pitiüses i Menorca

DS núm. 9 (28 d’octubre), pàg. 100.

- S -

Salut 

sexual i reproductiva i d’IVE

DS núm. 4 (23 de setembre), pàg. 42.

mental

DS núm. 12 (25 de novembre), pàg. 136.

- T -

Targeta sanitària 

retirada de la taxa

DS núm. 5 (30 de setembre), pàg. 54.

condicions d’obtenció

DS núm. 8 (21 d’octubre), pàg. 86.

Transport clàusula no show

DS núm. 2 (9 de setembre), pàg. 6.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-003.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-010.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-006.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-007.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-011.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-009.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-004.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-012.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-005.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-008.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-002.pdf#page=2
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