
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 1833-2002 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Índex any 2017 

 

ÍNDEX

ANY 2017 

INICIATIVES

Mesa de la comissió
Plans de treball

Proposicions no de llei
Sol·licituds de compareixença

Compareixences
Altres escrits

INTERVINENTS

Diputats
Membres del Govern

Altres càrrecs
Altres intervinents

TEMÀTIC

 



2 COMISSIÓ DE SALUT / Índex any 2017 

INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió.
DS núm. 39, pàg. 484.

Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la
comissió.
DS núm. 45, pàg. 588.

PLANS DE TREBALL

De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis.
DS núm. 39, pàg. 484-486.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model
assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
DS núm. 37, pàg. 456-459.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització del
personal d’ib-salut.
DS núm. 37, pàg. 459-463.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures de
prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 486-490.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de
salut de les Illes Balears.
DS núm. 39, pàg. 490-496.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de la
ciutadania.
DS núm. 40, pàg. 500-509.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts per
suïcidi.
DS núm. 42, pàg. 534-539.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental.
DS núm. 45, pàg. 589-593.

RGE núm. 5001/17, relativa a eliminació de l’oli de palma
a l’alimentació.
DS núm. 48, pàg. 636-640.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la subjecció
mecànica.
DS núm. 52, pàg. 696-701.

RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport aeri
sanitari urgent de Menorca.
DS núm. 52, pàg. 701-704.

RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a l’equip
d’EAP Canal Salat.
DS núm. 54, pàg. 726-730.

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum de
cànnabis a la nova llei de drogues.
DS núm. 54, pàg. 730-734.

RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei
d’ambulàncies a Eivissa.
DS núm. 55, pàg. 738-741.

RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer.
DS núm. 56, pàg. 744-747.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, pèr donar
explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el
càncer.
DS núm. 48, pàg. 640-642.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears.
DS núm. 56, pàg. 747-748.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal
d'informar sobre la situació de les infraestructures
sanitàries a les Illes Balears.
DS núm. 38, pàg. 466-481.

De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco
Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús
terapèutic del cànnabis.
DS núm. 41, pàg. 512-529.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis.
DS núm. 43, pàg. 542-562.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis.
DS núm. 44, pàg. 566-585.

Del Sr. Óscar Parés i Franquero i del Sr. Martín Barriuso
i Alonso, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis.
DS núm. 46, pàg. 596-614.
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Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra. Núria
Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis.
DS núm. 47, pàg. 618-633.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis.
DS núm. 49, pàg. 646-653.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i Blanco
i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis.
DS núm. 50, pàg. 656-676.

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per donar
explicacions sobre la venda de falsos medicaments contra el
càncer.
DS núm. 51, pàg. 680-692.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la
temporada d’estiu.
DS núm. 53, pàg. 708-723.

ALTRES ESCRITS

RGE núm. 2560/17, presentat per l’Associació d’Extròfia
Vesical.
DS núm. 39, pàg. 496.

RGE núm. 5346/17, presentat per la Universitat de les Illes
Balears.
DS núm. 45, pàg. 593.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei

d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 55, pàg. 739.

Compareixences
De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco

Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 41, pàg. 518 i 528.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la

regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 548-549 i 560-561.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 575 i 583.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic
del cànnabis DS núm. 46, pàg. 603 i 612.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 623 i 630-631.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 651.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 458.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 463.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS
núm. 45, pàg. 592.

RGE núm. 5001/17, relativa a eliminació de l’oli de
palma a l’alimentació. DS núm. 48, pàg. 636-637 i 639-640.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 696-697 i 701.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 640-641.

Compareixences
RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal

d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 473 i 479.

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments

contra el càncer. DS núm. 51, pàg. 681-683 i 688-689.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa

assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 493-495.

RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport
aeri sanitari urgent de Menorca. DS núm. 52, pàg. 703-704.

RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei
d’ambulàncies a Eivissa, DS núm. 55, pàg. 739-740.

Compareixences
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RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal
d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 473-474 i 479-480.

CAMPOMAR I ORELL, JOANA AINA (Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca)

Compareixences
Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i

Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 661-
662 i 672.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 456-457.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 460-461.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 506-507.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS
núm. 45, pàg. 589-590 i 592-593.

RGE núm. 5001/17, relativa a eliminació de l’oli de
palma a l’alimentació. DS núm. 48, pàg. 638.

RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a
l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 726- 727.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 641-642.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 748.

Compareixences
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer, DS núm. 51, pàg. 685-686 i 690-691.

FONT I BARCELÓ, JAUME (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS

núm. 45, pàg. 591.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 457-458.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 462.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures
de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 489.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 492.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 504-505-506.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 537.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS
núm. 45, pàg. 592.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 699-700.

RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport
aeri sanitari urgent de Menorca. DS núm. 52, pàg. 701-702 i
704.

RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a
l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 726 i 730.

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum
de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 732.

Compareixences
RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal

d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 472-473 i 479.

De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco
Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 41, pàg. 518-519 i 528-529.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 549 i 561.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 577 i 583.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació
dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 46, pàg. 603 i 612.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 624 i 631.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 651-
652.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i
Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 663
i 673.
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RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer, DS núm. 51, pàg. 685 i 690.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 714-715 i 722.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 484-486.

JARABO I VICENTE, ALBERTO (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS

núm. 45, pàg. 591.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 457-458.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 461.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures
de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 489.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 493.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 502-503 i 508.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 536. RGE núm. 5001/17, relativa
a eliminació de l’oli de palma a l’alimentació. DS núm. 48,
pàg. 639.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 696-700.

RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport
aeri sanitari urgent de Menorca. DS núm. 52, pàg. 702.

RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a
l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 728.

RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei
d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 55, pàg. 739.

RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer. DS núm. 56, pàg.
746.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 641.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 748.

Compareixences

RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal
d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 471-472 i 478.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 713 i 721.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 456 i 458.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 535-536.

OBRADOR I GUZMAN, MARIA CONCEPCIÓ (Grup
Parlamentari Socialista)

Mesa de la comissió
Elecció càrrec de secretari o secretària de la comissió.

DS núm. 39, pàg. 484.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures

de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 489.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 537-538.

REUS I DARDER, ANTONI (Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 457.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 461-462.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures
de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 488-489.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 493.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 504-505.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 536.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS
núm. 45, pàg. 591.

RGE núm. 5001/17, relativa a eliminació de l’oli de
palma a l’alimentació. DS núm. 48, pàg. 639.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 699.

RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport
aeri sanitari urgent de Menorca. DS núm. 52, pàg. 702.

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum
de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 732.
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RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer. DS núm. 56, pàg.
746.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 641.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 748.

Compareixences
RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal

d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 472 i 479.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 714 i 721-722.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 485.

SAURA I LEÓN, CARLOS (Grup Parlamentari Podem
Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum
de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 731-
732.

Compareixences
De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco

Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 41, pàg. 516-517 i 527.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 548 i 560.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 574 i 582-583.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació
dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 46, pàg. 602 i 611-612.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 623 i 630.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 650-
651.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i
Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la

Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 662,
672.

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments

contra el càncer. DS núm. 51, pàg. 684 i 690.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 485.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de

la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 500-501 i 507-508.
RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts

per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 534-535 i 538-539.
RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a

l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 729-730.
RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum

de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 732.
RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei

d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 55, pàg. 739.
RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala

hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer. DS núm. 56, pàg.
746.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 747.

Compareixences
De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco

Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 41, pàg. 519 i 529.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 577 i 583.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 624 i 631.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 652.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 715 i 722.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
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RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 459-460 i 463.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures
de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 487-488.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 492-493.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 503-504.

RGE núm. 4613/17, relativa a Pla de salut mental. DS
núm. 45, pàg. 590.

RGE núm. 5001/17, relativa a eliminació de l’oli de
palma a l’alimentació. DS núm. 48, pàg. 637-638.

RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 697-698 i 701.

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum
de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 730-
731 i 733-734.

RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei
d’ambulàncies a Eivissa, DS núm. 55, pàg. 738 i 740-741.

RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer. DS núm. 56, pàg.
744 i 745.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 641.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 747-748.

Compareixences
RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal

d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 466, 470-471 i 477-478.

De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco
Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 41, pàg. 514-515 i 525-526.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 547 i 559.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 571-572 i 581-582.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació
dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 46, pàg. 601 i 610-611.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 621-622 i 629-630.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 649-
650.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i
Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 661,
670-671.

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer, DS núm. 51, pàg. 683-684 i 689-690.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 711-713 i 720-721.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 485.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1674/17, relativa a redefinició del model

assistencial de drogodependències a la comunitat autònoma de
les Illes Balears. DS núm. 37, pàg. 458.

RGE núm. 1675/17, relativa a mesures de fidelització
del personal d’ib-salut. DS núm. 37, pàg. 462-463.

RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures
de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 487 i 490.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 493.

RGE núm. 3720/17, relativa a rescat farmacològic de
la ciutadania. DS núm. 40, pàg. 505.

RGE núm. 4089/17, relativa a prevenció de les morts
per suïcidi. DS núm. 42, pàg. 537. R G E  n ú m .
5001/17, relativa a eliminació de l’oli de palma a l’alimentació.
DS núm. 48, pàg. 639.

RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a
l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 729.

RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum
de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 732.

RGE núm. 10133/17, relativa a millora del servei
d’ambulàncies a Eivissa. DS núm. 55, pàg. 739.

RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer. DS núm. 56, pàg.
744, 746 i 747.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per

donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer. DS núm. 48, pàg. 641.

RGE núm. 11849/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears. DS núm. 56, pàg. 748.

Compareixences
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RGE núm. 1950/17, de la consellera de Salut, per tal
d'informar sobre la situació de les infraestructures sanitàries a
les Illes Balears. DS núm. 38, pàg. 472 i 479.

De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco
Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 41, pàg. 518 i 528.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 549 i 561.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 576 i 583.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació
dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 46, pàg. 603 i 612.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 623-624 i 631.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 651.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i
Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 662-
663 i 672-673.

RGE núm. 5857/17, de la consellera de Salut, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer,  DS núm. 51, pàg. 685 i 690.

RGE núm. 8835/17, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’assistència sanitària durant la temporada
d’estiu. DS núm. 53, pàg. 714 i 722.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 485.

TADEO I FLORIT, SANTIAGO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8380/17, relativa a defensa del transport

aeri sanitari urgent de Menorca. DS núm. 52, pàg. 702.
RGE núm. 9537/17, relativa a l’atenció pediàtrica a

l’equip d’EAP Canal Salat. DS núm. 54, pàg. 727-728.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7911/17, relativa a eliminació de la

subjecció mecànica. DS núm. 52, pàg. 698-699.
RGE núm. 10132/17, relativa a prevenció del consum

de cànnabis a la nova llei de drogues. DS núm. 54, pàg. 733.

RGE núm. 10822/17, relativa a creació d’una sala
hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer, DS núm. 56, pàg.
745-746.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 484-485 i 486.

Compareixences
De la Sra. Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco

Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 41, pàg. 515-516 i 526-527.

Del Sr. Fernando Caudevilla i Gálligo i del Sr. Manuel
Guzmán i Pastor, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 547-548 i 559-560.

Del Sr. Fernando Barturen i Fernández i del Sr. David
Rabé i Cardeñosa, en relació amb la Ponència d’estudi per a la
regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 573 i 582.

Pla de treball de la Ponència d’estudi per a la regulació
dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 46, pàg. 601-602, 611 i 614.

Del Sr. Adrián Salazar i Larracoechea i de la Sra.
Núria Calzada i Álvarez, en relació amb la Ponència d’estudi
per a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic
del cànnabis. DS núm. 47, pàg. 622-623 i 630.

De la Sra. María José Ramos i Montserrat, directora
general de Salut Pública i Participació, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 49, pàg. 650.

Del Sr. Jesus García i Garriga, del  Sr. Javier Ruíz i
Blanco i de la Sra. Belén Alvite i Gregori, en relació amb la
Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs socials de
cànnabis i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 50, pàg. 661-
662, 671.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Mesa de la comissió
Elecció del vicepresident o vicepresidenta. DS núm.

28, pàg. 408.

Plans de treball 
De la Ponència d’estudi per a la regulació dels clubs

de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis. DS núm. 39,
pàg. 486.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3217/17, relativa a increment de mesures

de prevenció i control en els animals de companyia i exòtics.
DS núm. 39, pàg. 489-490.

RGE núm. 3348/17, relativa a actualització del mapa
assistencial i cartera de serveis dels hospitals i centres de salut
de les Illes Balears. DS núm. 39, pàg. 491-492 i 495-496.

MEMBRES DEL GOVERN
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CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Compareixences
RGE núm. 1950/17, per tal d'informar sobre la situació

de les infraestructures sanitàries a les Illes Balears. DS núm.
38, pàg. 466-470, 475-477 i 480-481.

RGE núm. 5857/17, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer. DS núm. 51,
pàg. 680-681, 686-688 i 691-692.

RGE núm. 8835/17, per tal d’informar sobre
l’assistència sanitària durant la temporada d’estiu. DS núm. 53,
pàg. 708-711, 717-720 i 723.

ALTRES CÀRRECS

DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
PARTICIPACIÓ, MARÍA JOSÉ RAMOS I
MONTSERRAT 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 49, pàg. 646-659 i 652-653.

ALTRES INTERVINENTS

MERCÈ LLAGOSTERA I PAGÈS

Compareixences
De la Sra Mercè Llagostera i Pagès i del Sr. Francisco

Campoamor i Landín, en relació amb la Ponència d’estudi per
a la regulació dels clubs socials de cànnabis i l’ús terapèutic del
cànnabis DS núm. 41, pàg. 512-529.

FRANCISCO CAMPOAMOR I LANDÍN

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 41, pàg. 512-529.

FERNANDO CAUDEVILLA I GALLIGO 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 542-562.

MANUEL GUZMÁN I PASTOR

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 43, pàg. 542-562.

FERNANDO BARTUREN I FERNÁNDEZ 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 566-585.

DAVID RABÉ I CARDEÑOSA

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 44, pàg. 566-585.

ÓSCAR PARÉS I FRANQUERO 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 46, pàg. 596-614.

MARTÍN BARRIUSO I ALONSO

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 46, pàg. 596-614.

ADRIÁN SALAZAR I LARRACOECHEA 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 47, pàg. 618-633.

NÚRIA CALZADA I ÁLVAREZ

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 47, pàg. 618-633.

SR. JESUS GARCÍA I GARRIGA

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 50, pàg. 656-676.

JAVIER RUÍZ I BLANCO 

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 50, pàg. 656-676.

BELÉN ALVITE I GREGORI

Compareixences
En relació amb la Ponència d’estudi per a la regulació

dels clubs socials de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del
cànnabis. DS núm. 50, pàg. 656-676.
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-043.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-050.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-050.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-050.pdf#page=2
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TEMÀTIC

- A -

Ambulàncies a Eivissa
DS núm. 55, pàg. 738.

Animals exòtics
DS núm. 39, pàg. 486.

Assistència sanitària a l’estiu
DS núm. 53, pàg. 708.

- C -

Canal Salat
DS núm. 54, pàg. 726.

Cànnabis
DS núm. 39, pàg. 484.
DS núm. 41, pàg. 512.
DS núm. 43, pàg. 542.
DS núm. 44, pàg. 566.
DS núm. 46, pàg. 596.
DS núm. 47, pàg. 618.
DS núm. 49, pàg. 646.
DS núm. 50, pàg. 656.

- D -

Drogodependències
DS núm. 37, pàg. 456.

- F -

Facultat de Medicina
DS núm. 45, pàg. 593.

Falsos medicaments contra el càncer
DS núm. 51, pàg. 680.

- H -

Hemodinàmica, sala
DS núm. 56, pàg. 744.

- I -

Ib-salut, personal
DS núm. 37, pàg. 459.

Infraestructures sanitàries
DS núm. 38, pàg. 466.

- L -

Llei de drogues
DS núm. 54, pàg. 730.

- M -

Mapa assistencial
DS núm. 39, pàg. 490.

 - O -

Oli de palma
DS núm. 48, pàg. 636.

- P -

Pla de salut mental
DS núm. 45, pàg. 589.

- R -

Rescat farmacològic
DS núm. 40, pàg. 500.

- S -

Salut mental
DS núm. 56, pàg. 747.

Subjecció mecànica
DS núm. 52, pàg. 696.

Suïcidi
DS núm. 42, pàg. 534.

- T -

Transport aeri sanitari
DS núm. 52, pàg. 701.

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-055.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-039.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-053.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-054.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-039.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-040.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-043.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-049.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-050.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-037.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-045.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-051.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-056.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-037.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-038.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-054.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-039.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-048.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-045.pdf#page=3
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-040.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-056.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-052.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-042.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-052.pdf#page=7
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