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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 1535/16, relativa a la vulneració de la seguretat
dels correus electrònics dels professionals sanitaris.
DS núm. 16, pàg. 194.

RGE núm. 1537/16 a 1540/16, relatives a la vulneració de la
seguretat dels correus electrònics dels professionals
sanitaris.
DS núm. 16, pàg. 196-199.

RGE núm. 1536/16 i 1541/16 a 1544/16, relatives a la
vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels
professionals sanitaris.
DS núm. 16, pàg. 199-200.

RGE núm. 2766/16, relativa a criteris d’avaluació per a la
construcció de noves infraestructures sanitàries.
DS núm. 23, pàg. 284-286.

RGE núm. 2767/16 a 2773/16, relatives a reunions en
relació amb l’aprofitament de les instalAlacions, a
informació als portaveus dels partits polítics sobre les
actuacions, a estudi sobre l’aprofitament de les
instal·lacions i a quantificació de l’aprofitament de les
instal·lacions de l’antic Son Dureta.
DS núm. 23, pàg. 286-289.

RGE núm. 2904/16 i 2905/16, relatives a cost de
l’assistència publicoprivada i a pròrroga del contracte amb
la Policlínica Miramar.
DS núm. 23, pàg. 291-294.

RGE núm. 5209/16 a 5218/16, relatives a qualitat del
menjar de l’Hospital Can Misses (I i II, a aigua calenta a la
cuina de l’Hospital Can Misses, a subcontractació del servei
de cuina de l’Hospital Can Misses, a retall de personal en el
servei de cuina de Can Misses, a contractació externa del
servei de cuina de Can Misses, a adjudicació del servei de
cuina de Can Misses, a supervisió de l’empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses, a control
de qualitat de l’empresa adjudicatària del servei de cuina
de Can Misses i a control de qualitat de les empreses
subcontractades pel servei de cuina de Can Misses. 
DS núm. 26, pàg. 310-316.

RGE núm. 12680/16,  relativa a factures pendents a tercers.
DS núm. 34, pàg. 425-427.

RGE núm. 12681/16,  relativa a departaments d’anatomia
patològica. 
DS núm. 34, pàg. 427-430.

RGE núm. 12683/16, 12684/16 i 12686/16, relatives a servei
d’urologia de l’Hospital Mateu Orfila 1, 2 i 4. 
DS núm. 34, pàg. 418-421.

RGE núm. 12685/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 3. 
DS núm. 34, pàg. 421-422.

RGE núm. 12687/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 5. 
DS núm. 34, pàg. 422-423.

RGE núm. 12688/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 6. 
DS núm. 34, pàg. 423-425.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 8558/15, relativa a prescripció infermera.
DS núm. 14, pàg. 166-172.

RGE núm. 9690/15, relativa a Pla integral del VIH-Sida a
les Illes Balears.
DS núm. 14, pàg. 173-177.

RGE núm. 9728/15, relativa a polítiques de suïcidi. 
DS núm. 15, pàg. 182-186.

RGE núm. 858/16, relativa a la vacunació contra el
pneumococ.
DS núm. 15, pàg. 186-190.

RGE núm. 2451/16, relativa a reforç del 061 a Eivissa.
DS núm. 17, pàg. 206-209.

RGE núm. 3204/16, relativa a centre d’atenció de
drogodependències.
DS núm. 18, pàg. 214-219.

RGE núm. 3232/16, relativa a alAlergologia dins la cartera
assistencial dels Serveis de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 18, pàg. 219-224.

RGE núm. 3910/16, relativa a habilitació d’espais que
facilitin la presència dels MIR a la comunitat autònoma.
DS núm. 19, pàg. 230-235.

RGE núm. 5281/16, relativa a estacionament als aeroports
per a malalts desplaçats.
DS núm. 21, pàg. 254-257.

RGE núm. 5945/16, relativa a disminució de les places
ofertes en el MIR.
DS núm. 21, pàg. 257-261.

RGE núm. 6290/16, relativa a infecció produïda pel virus de
l’hepatitis C.
DS núm. 22, pàg. 266-272.

RGE núm. 6291/16, relativa a dotació a l’Hospital de
Formentera d’un TAC (tomografia axial computeritzada)
i adequació de l’espai necessari per a la seva instalAlació.
DS núm. 22, pàg. 272-276.
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RGE núm. 6661/16, relativa a procediment per a la selecció
del personal estatutari temporal del Servei de Salut de les
Illes Balears.
DS núm. 24, pàg. 298-301.

RGE núm. 8564/16, relativa a despeses de trasllats de
difunts de centres sanitaris ubicats fora de l’àrea de la seva
localitat.
DS núm. 25, pàg. 304-306.

RGE núm. 8817/16, relativa a Verge del Toro.
DS núm. 27, pàg. 320-326.

RGE núm. 11191/16, relativa a oncologia infantil.
DS núm. 29, pàg. 346-349.

RGE núm. 11247/16, relativa a millorar la transparència en
les llistes d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 380-388.

RGE núm. 11512/16, relativa a regulació i instal·lació de
desfibril·ladors extens automàtics i semiautomàtics a
centres no sanitaris de les Illes Balears.
DS núm. 29, pàg. 349-352.

RGE núm. 11538/16, relativa a servei de cuina de l’Hospital
de Son Espases.
DS núm. 31, pàg. 388-393.

RGE núm. 11998/16, relativa a pla d’ordenació de recursos
humans per prorrogar la jubilació.
DS núm. 32, pàg. 396-400.

RGE núm. 11999/16, relativa a Instrucció núm. 9/2011, de
23 de desembre, del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears, relativa a l’expedició i el règim de d’ús de
la targeta sanitària individual.
DS núm. 32, pàg. 400-404.

RGE núm. 12634/16, relativa a institucions penitenciàries.
DS núm. 33, pàg. 408-412.

RGE núm. 13423/16, relativa a unitat SAMU-061 a Santa
Eulària des Riu.
DS núm. 33, pàg. 412-415.

RGE núm. 14521/16, relativa a creació d’un nou tipus de
discapacitat basat en l’especificitat de les malalties
neurodegeneratives i la modificació de barem.
DS núm. 35, pàg. 436-439.

RGE núm. 14762/16, relativa a incloure al Pla de salut
mental autonòmic el servei psicològic als centres de salut de
les Illes Balears.
DS núm. 35, pàg. 439-442.

RGE núm. 14820/16, relativa a regulació i control de
publicitat sanitària.
DS núm. 36, pàg. 446-449.

RGE núm. 15901/16, relativa a exercici del dret a la segona
opinió mèdica en el Servei de Salut de les Illes Balears.
DS núm. 36, pàg. 449-452.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre com
pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre
de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió
Europea per la qual es declara contrària als drets de la
Unió Europea la Llei 55/2003, de 16 de desembre, sobre
l’Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut
pel que fa a la contractació de treballadors temporals.
DS núm. 34, pàg. 430-432.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre
l’obertura dels centres de salut els horabaixes.
DS núm. 13, pàg. 150-163.

RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre els
procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat.
DS núm. 20, pàg. 238-251.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor.
DS núm. 28, pàg. 330-342.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre els
possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista.
DS núm. 30, pàg. 356-367.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos
d’estiu.
DS núm. 30, pàg. 367-377.

INTERVINENTS

DIPUTATS

ABRIL I HERVÁS, DAVID (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 216-217.
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BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Preguntes
RGE núm. 12683/16, 12684/16 i 12686/16, relatives

a servei d’urologia de l’Hospital Mateu Orfila 1, 2 i 4, DS núm.
34, pàg. 418-419 i 419-420.

RGE núm. 12685/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 3, DS núm. 34, pàg. 421 i 422.

RGE núm. 12687/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 5, DS núm. 34, pàg. 422-423 i 423.

RGE núm. 12688/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 6, DS núm. 34, pàg. 424.

Proposicions no de llei
RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 255-256.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg.259.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 300.

RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg.
306.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 325.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 346 i 349.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 385.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 352.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 388-389 i 392.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 398.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 402.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 411.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 414.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 436 i 439.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 442.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 449.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg. 451.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 431-432.

Compareixences
RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre

els procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat, DS
núm. 20, pàg. 243 i 249.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 336-337 i 341.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 362 i 366.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 372 i 377.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 168-169.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VIH-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 174-175.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 184.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
188-189.

RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforç del 061 a Eivissa, 
DS núm. 17, pàg. 206-207.
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RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 255.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 258-259.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 269.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg.274.

RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg.
305.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 322.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 351.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 431.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 153-154 i 160.

RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre
els procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat, DS
núm. 20, pàg. 243 i 249.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 167-168.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
187-188.

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 215-216 i 218.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 220-221.

RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 256-257.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 260.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg.275.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 300-301.

RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg.
304-305.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 320-321 i 325.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 381-382.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 399.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 402-403.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 408-409.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 155-157 i 161-162.

RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre
els procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat, DS
núm. 20, pàg. 243244 i 249-250.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 337-338 i 341.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 372-374 i 377.
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CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 173-174 i 177.

Compareixences
RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre

els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 362-363 i 366.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista) 

Proposicions no de llei
RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 391-392.

FONT I MARBÁN, PATRÍCIA (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 169.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 175.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 185.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
189.

RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforç del 061 a Eivissa, 
DS núm. 17, pàg. 207.

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 217.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 222.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 233.

RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 254-255.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 259.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 270.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC

(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg.274-275.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 300.

RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg.
305-306.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 322.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 349.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 383.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 351.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 391.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 398.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 402.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 410.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 414.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 438-439.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 441-442.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 448-449.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg. 452.

Sol·licituds de compareixença
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RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre
com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 431.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 154 i 161.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 336 i 341.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 361 i 366.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 372 i 377.

MAICAS I ORTIZ, MARTA (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Proposicions no de llei.
RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reforç del 061 a Eivissa, 
DS núm. 17, pàg. 206.

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 217.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 221-222.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 232.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 396-397.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 401.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 408, 411 i 412.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 413.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 439.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei

psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 441.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 448.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg. 451.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 430-431.

Compareixences
RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre

els procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat, DS
núm. 20, pàg. 241 i 148.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 359-360 i 364-365.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 371 i 376.

MARÍ I MARÍ, MARIA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg. 304
i 306.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 412 i 414.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 440 i 442.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 182-183 i 185-186.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 232.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 382.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 390.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 397-398.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 401-402.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 409.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 413.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 438.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 441.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 448.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg. 451.

Compareixences
RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre

l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 335 i 340.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 360-361 i 365.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 371-372 i 376.

RIBAS I RIBAS, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 254 i 257.

SEIJAS I PATIÑO, MARÍA MONTSERRAT (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Preguntes
RGE núm. 12680/16,  relativa a factures pendents a

tercers, DS núm. 34, pàg. 425 i 426-427.
RGE núm. 12681/16,  relativa a departaments

d’anatomia patològica, DS núm. 34, pàg. 428 i 429.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 170.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 176.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 184.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
188.

RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 255.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 258.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 270.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg. 274.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 298 i 301.

RGE núm. 8564/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses de trasllats de difunts de centres sanitaris
ubicats fora de l’àrea de la seva localitat, DS núm. 25, pàg.
306.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 322.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 348.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 380-381, 385-386, 387 i 388.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
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semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 352.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 390.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 153 i 160.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 335 i 340.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes 
RGE núm. 5209/16 a 5218/16, relatives a qualitat del

menjar de l’Hospital Can Misses (I i II, a aigua calenta a la
cuina de l’Hospital Can Misses, a subcontractació del servei de
cuina de l’Hospital Can Misses, a retall de personal en el servei
de cuina de Can Misses, a contractació externa del servei de
cuina de Can Misses, a adjudicació del servei de cuina de Can
Misses, a supervisió de l’empresa adjudicatària del servei de
cuina de Can Misses, a control de qualitat de l’empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses i a control de
qualitat de les empreses subcontractades pel servei de cuina de
Can Misses, DS núm. 26, pàg. 310, 311-312 i 314-315.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 170-171 i 172.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 175-176.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 183.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
186-187 i 190.

RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforç del 061 a Eivissa, 
DS núm. 17, pàg. 206 i 208.

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 214-215, 218 i 219.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 219-220 i 223-
224.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 230-231 i
234.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 257-258 i 261.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 267-268.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg. 273-274.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 298-299.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 322-324.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 347-348.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 383-384, 386 i 387.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 351-352.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 389-390.

RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 396 i 399-400.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 401 i 403-404.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 410-411.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 437-438.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 447-448.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg.
450-451.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
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55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 431.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 151-153 i 159-160.

RGE núm. 3637/16, de la consellera de Salut, sobre
els procediments que es duran a terme pe tornar obrir els
quiròfans a la tarda als hospitals de la nostra comunitat, DS
núm. 20, pàg. 241-242 i 248-249.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 333-335 i 340.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 360 i 365.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 369-370 i 375-376.

SUGRAÑES I BARENYS, MISERICÒRDIA (Grup
Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1535/16, relativa a la vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris,
DS núm. 16, pàg. 194 i 195.

RGE núm. 1537/16 a 1540/16, relatives a la
vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels
professionals sanitaris, DS núm. 16, pàg. 196-197 i 198.

RGE núm. 1536/16 I 1541/16 a 1544/16, relatives a la
vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels
professionals sanitaris, DS núm. 16, pàg. 199 i 200.

RGE núm. 2766/16, relativa a criteris d’avaluació per
a la construcció de noves infraestructures sanitàries, DS núm.
23, pàg. 284 i 286.

RGE núm. 2767/16 a 2773/16, relatives a reunions en
relació amb l’aprofitament de les instalAlacions, a informació
als portaveus dels partits polítics sobre les actuacions, a estudi
sobre l’aprofitament de les instal·lacions i a quantificació de
l’aprofitament de les instal·lacions de l’antic Son Dureta, DS
núm. 23, pàg. 287 i 288.

RGE núm. 2904/16 i 2905/16, relatives a cost de
l’assistència publicoprivada i a pròrroga del contracte amb la
Políclinica Miramar, DS núm. 23, pàg. 291-292 i 293.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 166 i 172.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 176-177.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 184-185.

RGE núm. 858/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la vacunació contra el pneumococ, DS núm. 15, pàg.
189-190.

RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforç del 061 a Eivissa, 
DS núm. 17, pàg. 207.

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 217-218.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 222-223.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 232-233.

RGE núm. 5281/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estacionament als aeroports per a malalts desplaçats,
DS núm. 21, pàg. 255.

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a disminució de les places ofertes en el MIR, DS núm.
21, pàg. 259.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 270-271.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg.274.

RGE núm. 6661/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a procediment per a la selecció del
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes
Balears, DS núm. 24, pàg. 299-300.

RGE núm. 8817/16, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Mixt, Gent per Formentera, relativa a Verge del
Toro, DS núm. 27, pàg. 324.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 176-177.

RGE núm. 9728/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de suïcidi, 
DS núm. 15, pàg. 184-185.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 348-349.

RGE núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a millorar la transparència en les llistes
d’espera del sistema sanitari a les Illes Balears, DS núm. 31,
pàg. 384.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 349-350 i 352.

RGE núm. 11538/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a servei de cuina de l’Hospital de Son Espases, DS
núm. 31, pàg. 390-391.
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RGE núm. 11998/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla d’ordenació de recursos humans per prorrogar la
jubilació, DS núm. 32, pàg. 398.

RGE núm. 11999/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre, del
director general del Servei de Salut de les Illes Balears, relativa
a l’expedició i el règim de d’ús de la targeta sanitària
individual, DS núm. 32, pàg. 402.

RGE núm. 12634/16, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a institucions penitenciàries, DS núm. 33,
pàg. 411.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 413- 414.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 439.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 442.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 448.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg.
451-452.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 431.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 154 i 161.

RGE núm. 8766/16, de la consellera de Salut, sobre
l’ampliació i la remodelació de l’Hospital de Manacor, DS
núm. 28, pàg. 335-336 i 340-341.

RGE núm. 11526/16, de la consellera de Salut, sobre
els possibles incompliments dels protocols d’actuació de casos
de violència de masclista, DS núm. 30, pàg. 361 i 365.

RGE núm. 11959/16, de la consellera de Salut, sobre
l’atenció sanitària als centres de salut durant els mesos d’estiu,
DS núm. 30, pàg. 372 i 376.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2451/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a reforç del 061 a Eivissa, 

DS núm. 17, pàg. 207-208.
RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 233.

RGE núm. 11191/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a oncologia infantil, DS núm. 29, pàg. 347.

RGE núm. 13423/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a unitat SAMU-061 a Santa Eulària des Riu, DS núm.
33, pàg. 412- 413.

RGE núm. 14521/16, dels grups parlamentaris Mixt,
Socialista, Popular, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a creació
d’un nou tipus de discapacitat basat en l’especificitat de les
malalties neurodegeneratives i la modificació de barem, DS
núm. 35, pàg. 437.

RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei
psicològic als centres de salut de les Illes Balears, DS núm. 35,
pàg. 440-441.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 13484/16, de la consellera de Salut, sobre

com pensa aplicar el Govern de les Illes Balears al Sistema de
Salut de les Illes Balears la sentència del dia 14 de setembre de
2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per
la qual es declara contrària als drets de la Unió Europea la Llei
55/2003, de 16 de desembre, sobre l’Estatut Marc del Personal
Estatutari dels Serveis de Salut pel que fa a la contractació de
treballadors temporals, DS núm. 34, pàg. 432.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 266-267 i 271-272.

RGE núm. 11512/16, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a regulació
i instal·lació de desfibril·ladors extens automàtics i
semiautomàtics a centres no sanitaris de les Illes Balears, DS
núm. 29, pàg. 350-351.

RGE núm. 14820/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a regulació i control de publicitat sanitària,
DS núm. 36, pàg. 446-447 i 449.

RGE núm. 15901/16, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exercici del dret a la segona opinió mèdica
en el Servei de Salut de les Illes Balears, DS núm. 36, pàg.
449-450 i 452.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8558/15, del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a
prescripció infermera, DS núm. 14, pàg. 171-172.

RGE núm. 9690/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla integral del VHI-Sida a les Illes Balears, DS núm.
14, pàg. 177.
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RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d’atenció de drogodependències, DS núm. 18,
pàg. 217.

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis
de Salut de les Illes Balears, DS núm. 18, pàg. 222.

RGE núm. 3910/16, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a habilitació d’espais que facilitin la presència dels
MIR a la comunitat autònoma, DS núm. 19, pàg. 231, 231-232
i 234-235.

RGE núm. 6290/16, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infecció produïda pel virus de l’hepatitis C, DS núm.
22, pàg. 268-269.

RGE núm. 6291/16, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a dotació a l’Hospital de Formentera d’un TAC
(tomografia axial computeritzada) i adequació de l’espai
necessari per a la seva instalAlació, DS núm. 22, pàg. 272-273
i 276.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, de la consellera de Salut, sobre

l’obertura dels centres de salut els horabaixes, DS núm. 13,
pàg. 155 i 161.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA GÓMEZ I
PICARD

Preguntes
RGE núm. 1535/16, relativa a la vulneració de la

seguretat dels correus electrònics dels professionals sanitaris,
DS núm. 16, pàg. 195 i 195-196.

RGE núm. 1537/16 a 1540/16, relatives a la
vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels
professionals sanitaris, DS núm. 16, pàg. 197 I 198-199.

RGE núm. 1536 I 1541/16 a 1544/16, relatives a la
vulneració de la seguretat dels correus electrònics dels
professionals sanitaris, DS núm. 16, pàg. 200.

RGE núm. 2766/16, relativa a criteris d’avaluació per
a la construcció de noves infraestructures sanitàries, DS núm.
23, pàg. 284-286 i 286.

RGE núm. 2767/16 a 2773/16, relatives a reunions en
relació amb l’aprofitament de les instalAlacions, a informació
als portaveus dels partits polítics sobre les actuacions, a estudi
sobre l’aprofitament de les instal·lacions i a quantificació de
l’aprofitament de les instal·lacions de l’antic Son Dureta, DS
núm. 23, pàg. 287-288 i 288-289.

RGE núm. 2904/16 i 2905/16, relatives a cost de
l’assistència publicoprivada i a pròrroga del contracte amb la
Políclinica Miramar, DS núm. 23, pàg. 292-293 i 294.

RGE núm. 5209/16 a 5218/16, relatives a qualitat del
menjar de l’Hospital Can Misses (I i II, a aigua calenta a la
cuina de l’Hospital Can Misses, a subcontractació del servei de
cuina de l’Hospital Can Misses, a retall de personal en el servei
de cuina de Can Misses, a contractació externa del servei de
cuina de Can Misses, a adjudicació del servei de cuina de Can
Misses, a supervisió de l’empresa adjudicatària del servei de
cuina de Can Misses, a control de qualitat de l’empresa
adjudicatària del servei de cuina de Can Misses i a control de

qualitat de les empreses subcontractades pel servei de cuina de
Can Misses, DS núm. 26, pàg. 312-314 i 315-316.

RGE núm. 12680/16,  relativa a factures pendents a
tercers, DS núm. 34, pàg. 425-426 i 427.

RGE núm. 12681/16,  relativa a departaments
d’anatomia patològica, DS núm. 34, pàg. 428 i 429-430.

RGE núm. 12683/16, 12684/16 i 12686/16, relatives
a servei d’urologia de l’Hospital Mateu Orfila 1, 2 i 4, DS núm.
34, pàg. 419 i 420-421.

RGE núm. 12685/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 3, DS núm. 34, pàg. 421-422 i 422.

RGE núm. 12687/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 5, DS núm. 34, pàg. 422.

RGE núm. 12688/16,  relativa a servei d’urologia de
l’Hospital Mateu Orfila 6, DS núm. 34, pàg. 424 i 424-425.

Compareixences
RGE núm. 9584/15, sobre l’obertura dels centres de

salut els horabaixes, DS núm. 13, pàg. 150-151, 157-159 i 162-
163.

RGE núm. 3637/16, sobre els procediments que es
duran a terme pe tornar obrir els quiròfans a la tarda als
hospitals de la nostra comunitat, DS núm. 20, pàg. 238-241,
244-248 i 250-251.

RGE núm. 8766/16, sobre l’ampliació i la remodelació
de l’Hospital de Manacor, DS núm. 28, pàg. 330-333, 338-340
i 341-342.

RGE núm. 11526/16, sobre els possibles
incompliments dels protocols d’actuació de casos de violència
de masclista, DS núm. 30, pàg. 356-359, 363-364 i 366-367.

RGE núm. 11959/16, sobre l’atenció sanitària als
centres de salut durant els mesos d’estiu, DS núm. 30, pàg.
367-369, 374-375 i 377.

TEMÀTIC

- A -

Aeroports
malalts desplaçats
DS núm. 21, pàg. 254.

Assistència publicoprivada
DS núm. 23, pàg. 291-204.

Atenció sanitària
a centres de salut
DS núm. 30, pàg. 367.

- C -

Centres de salut
obertura els horabaixes
DS núm. 13, pàg. 150.
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-  D -

Departaments anatomia patològica
DS núm. 34, pàg. 427.

Desfibril·ladors
DS núm. 29, pàg. 349.

Difunts
trasllats
DS núm. 25, pàg. 304.

Discapacitat
DS núm. 35, pàg. 436.

Dret a la segona opinió mèdica
DS núm. 36, pàg. 449.

Drogodependències
DS núm. 18, pàg. 214.

- F -

Factures pendents
DS núm. 34, pàg. 425.

- H -

Hepatitis C
DS núm. 22, pàg. 266.

Hospital de Can Misses
DS núm. 26, pàg. 310-316.

Hospital de Manacor
ampliació, remodelació
DS núm. 28, pàg. 330.

Hospital de Son Espases
cuina
DS núm. 31, pàg. 388.

Hospital Mateu Orfila
Servei d’urologia
DS núm. 34, pàg. 418-423.

- I -

Infraestructures sanitàries
DS núm. 23, pàg. 284.

Institucions penitenciàries
DS núm. 33, pàg. 408.

Instrucció núm. 9/2011, de 23 de desembre
DS núm. 32, pàg. 400.

- L -

Llistes d’espera
transparència
DS núm. 31, pàg. 380.

- M -

MIR
disminució ofertes
DS núm. 21, pàg. 257.
habilitació espais
DS núm. 19, pàg. 230.

- O -

Oncologia infantil
DS núm. 29, pàg. 346.

- P -

Pla integral VIH-Sida
DS núm. 14, pàg. 166.

Pla 
de salut mental
DS núm. 35, pàg. 439.
d’ordenació de recursos humans
DS núm. 32, pàg. 396.

Policlínica Miramar
DS núm. 23, pàg. 291-294.

Prescripció infermera
DS núm. 14, pàg. 166.

Professionals sanitaris
correus electrònics
DS núm. 16, pàg. 194-200.

Publicitat sanitària
DS núm. 36, pàg. 446.

- Q -

Quiròfans
DS núm. 20, pàg. 280.

- S -

SAMU-061
DS núm. 33, pàg. 412.

Sentència de 14 de setembre de 2016
DS núm. 34, pàg. 430.
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Servei de Salut
personal estatutari temporal
DS núm. 24, pàg. 298.
cartera assistencial
DS núm. 18, pàg. 219.

Son Dureta, instalAlacions
DS núm. 23, 286-289.

Suïcidi
DS núm. 15, pàg. 182.

- T -

TAC
Hospital de Formentera
DS núm. 22, pàg. 272.

- V -

Vacunació pneumococ
DS núm. 15, pàg. 186.

Verge del Toro
DS núm. 27, pàg. 320.

 
Violència masclista

protocols actuació
DS núm. 30, pàg. 356.

061
reforç a Eivissa
DS núm. 17, pàg. 206.
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