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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció de secretari o secretària.
DS núm. 61, pàg. 810.
DS núm. 62, pàg. 828.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, relativa a
modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es
regula el procediment d’autorització sanitària dels centres,
serveis i establiments sanitaris i el funcionament del
Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les
Illes Balears.
DS núm. 72, pàg. 954-955.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, pel procediment
d’urgència, per la qual s’estableix la gratuïtat de les places
d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears.
DS núm. 72, pàg. 955-957.

PREGUNTES

RGE núm. 767/18, relativa a recepta interoperable
electrònica.
DS núm. 58, pàg. 766-767.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 10797/17, relativa a dotació de vehicle als
centres d’unitats bàsiques de salut de les Illes Balears.
DS núm. 57, pàg. 752-756.

RGE núm. 16679/17, a favor de la lluita contra la SIDA.
DS núm. 57, pàg. 756-760.

RGE núm. 198/18, relativa a l’ús d’un quiròfan per a
cirurgies urgents a l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 59, pàg. 786-788.

RGE núm. 519/18, relativa a regularitzar l’ús ordinari de
l’heliport de l’Hospital Mateu Orfila.
DS núm. 59, pàg. 788-791.

RGE núm. 520/18, relativa a pla estratègic per abordar les
epidèmies gripals i atencions específiques estacionals.
DS núm. 60, pàg. 800-806.

RGE núm. 528/18, relativa a implantació del servei de
podologia d’atenció del peu diabètic i peu de risc a Atenció
Primària.
DS núm. 64, pàg. 856-862.

RGE núm. 668/18, relativa a assistència sanitària les 24
hores a Cala d’Or.
DS núm. 60, pàg. 794-800.

RGE núm. 1616/18, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques.
DS núm. 65, pàg. 866-871.

RGE núm. 1677/18, relativa a gratuïtat dels aparcaments
de Son Espases i Can Misses.
DS núm. 65, pàg. 871-876.

RGE núm. 1720/18, relativa a protocol d’acollida.
DS núm. 66, pàg. 880-884.

RGE núm. 1722/18, relativa a promoció de la dieta
meditarrànea.
DS núm. 66, pàg. 884-889.

RGE núm. 2329/18, relativa al servei d’ambulància a
Eivissa.
DS núm. 64, pàg. 856.

RGE núm. 4398/18, relativa a atenció sanitària en el
municipi de Manacor.
DS núm. 68, pàg. 914-921.

RGE núm. 5255/18, relativa a desenvolupament de la Llei
4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de les persones
en el procés de morir.
DS núm. 69, pàg. 924-928.

RGE núm. 7596/18, relativa a la malaltia de Behçet.
DS núm. 70, pàg. 932-935.

RGE núm. 7597/18, relativa a malalties rares.

DS núm. 70, pàg. 935-939.

RGE núm. 8412/18, relativa a instal·lació i reparació dels
sistemes de climatització dels centres de salut i unitats
bàsiques d’atenció primària de les Illes Balears.
DS núm. 71, pàg. 942-946.

RGE núm. 8471/18, relativa a selecció i provisió de places
del personal estatutari del Sistema de Salut de les Illes
Balears.
DS núm. 71, pàg. 946-950.

RGE núm. 11777/18, relativa a salut sexual i reproductiva.
DS núm. 74, pàg. 974-980.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal que
informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears.
DS núm. 57, pàg. 760-763.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015.
DS núm. 57, pàg. 760-763.
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COMPAREIXENCES

RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal que
informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears.
DS núm. 58, pàg. 767-782.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les
urgències dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer.
DS núm. 61, pàg. 810-824.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears a l’exercici 2015.
DS núm. 63, pàg. 838-853.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular
l’ús del català a la sanitat pública de les Illes Balears.
DS núm. 67, pàg. 892-910.

RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per informar
sobre l’estat de les negociacions amb les concessionàries
dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de Can Misses
a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús. 
DS núm. 73, pàg. 960-971.

ACORDS DE PONÈNCIES

Debat i votació de les conclusions redactades per la
Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials
de cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis.
DS núm. 62, pàg. 828-835.

INTERVINENTS

DIPUTATS I DIPUTADES

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

Acord de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la Ponència
d’estudi per a la regularització dels clubs socials de cànnabis
(CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62, pàg. 828-
829.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 786 i 788.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 800-801,
805-806 i 806.

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg.
856-857 i 861.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 944.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 946-
947 i 949-950.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761-762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761-762.

Compareixences
RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè

expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 840-842 i
850-851.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 899-900 i 908-909.

BORRÀS I BARBER, DAMIÀ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg.
857-858.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg. 860.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 869.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 873.
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RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a protocol d’acollida, DS núm. 66, pàg.
881-882.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 886-887.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,

relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 786 787.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 789.

CAMPS I ORFILA, MARÍA JOSÉ (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 752 i 755.

RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 787-788.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila.  DS núm. 59, pàg. 790-791.

RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a protocol d’acollida, DS núm. 66, pàg.
882-883.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 887-888.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 944-945.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 948-
949.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 978-
979.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 776.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 818-819 i 824.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 846-847 i 852.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 900-901 i 909-910.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 866-867 i 870-871.

FERRÀ I TERRASA, JOSEP (MÉS per Mallorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 753-754, 755 i 756.

RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 756-757 i 760.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 804.

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or, DS
núm. 60, pàg. 796-797.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 916-917.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS núm.
69, pàg. 926-927.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
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RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal
que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 774-775 i 781.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 816.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 844-845.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 896-898 i 908.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears,
DS núm. 72, pàg. 954.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 956.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 754.

RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 759-760.

RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 787.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila,  DS núm. 59, pàg. 788-789 i 791.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 804 i 806.

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg. 861.

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or,  DS
núm. 60, pàg. 797-798.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 868.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 874.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 917 i 920.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS núm.
69, pàg. 927.

RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 933.

RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a malalties rares, del Grup Parlamentari Popular, DS
núm. 70, pàg. 938.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 944.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 948.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 978.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal

d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 817 i 823.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 845-846.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 898-899.

RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per
informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 965.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la

Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62,
pàg. 829-830.

GALLARDO I ESGLEAS, MIQUEL (Grup Parlamentari
Més per Mallorca)
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Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 954.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 956.

Proposicions no de llei
RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 933.
RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a malalties rares, DS núm. 70, pàg. 937-938. 
RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 943.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 948.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 977.

Compareixences
RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per

informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 964.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS

per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 759.

RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 787.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila.  DS núm. 59, pàg. 790.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 804 i 806.

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt, a
implantació del servei de podologia d’atenció del peu diabètic
i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg. 859-860.

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or,  DS
núm. 60, pàg. 795-796 i 800.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS

per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 867-868.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 872.

RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a protocol d’acollida, DS núm. 66, pàg.
880 i 883.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 884-885 i 888.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 917-918.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS núm.
69, pàg. 926.

RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 933.

RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a malalties rares, DS núm. 70, pàg. 937.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 943.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 948.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 976.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 773-774 i 781.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 815 i 823.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 844 i 852.

RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per
informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 964 i 969.

MARÍ I MARÍ, MARÍA TANIA (Grup Parlamentari
Popular)
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Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 752 i 755.

MORRÁS I ALZUGARAY, AITOR (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 954.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 955.

NADAL I HOMAR, RAFAEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 914-915, 919 i 920.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Compareixences
RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per

informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 961-963 i 968-969.

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

Mesa de la comissió
Elecció de secretari o secretària, DS núm. 62, pàg.

828.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la

Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62,
pàg. 832-833.

Compareixences
RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús

del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 895-896 i 907-908.

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

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 955.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 956.

Preguntes
RGE núm. 767/18, relativa a recepta interoperable

electrònica, DS núm. 58, pàg. 766.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 755.

RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 760.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila.  DS núm. 59, pàg. 790.

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or,  DS
núm. 60, pàg. 798.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 868-869.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 874.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 887.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 918-919.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS núm.
69, pàg. 928.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 974-
975, 979 i 980.

Sol·licituds de compareixença

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-057.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-072.pdf#page=2
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-057.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-057.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-059.pdf#page=4
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http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-065.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-066.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-066.pdf#page=6
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-068.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/SA-09-068.pdf#page=2
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RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal
que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 760-761.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 760-761.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 770-772 i 780.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 817-818 i  823-824.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la

Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62,
pàg. 834-835.

SERRA I FERRER, VICENT (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 954.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 956.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS

per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 758-759.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 801-802
i 806.

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg.
858-859.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 869-870.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 871-872 i 876.

RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a protocol d’acollida, DS núm. 66, pàg.
880-881.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 885-886, 888 i 889.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS núm.
69, pàg. 924 i 928.

RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 932-933 i
934-935.

RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a malalties rares, DS núm. 70, pàg. 935-936 i 938-939.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 942-943 i 945-946.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 947.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 975-
976.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 772-773 i 780-781.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 813-815 i 822-823.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 842-843 i 851.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 894-895 i 906-907.

RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per
informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 963-964 i 969.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la Ponència
d’estudi per a la regularització dels clubs socials de cànnabis
(CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62, pàg. 833-
834.
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SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 954.

De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 956.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10797/17, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de
salut de les Illes Balears, DS núm. 57, pàg. 754 i 755.

RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS
per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 759.

RGE núm. 198/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’ús d’un quiròfan per a cirurgies urgents a l’Hospital
Mateu Orfila, DS núm. 59, pàg. 787.

RGE núm. 519/18, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a regularitzar l’ús ordinari de l’heliport de
l’Hospital Mateu Orfila.  DS núm. 59, pàg. 790.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 805 i 806.

RGE núm. 528/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a implantació del servei de podologia d’atenció del peu
diabètic i peu de risc a Atenció Primària, DS núm. 64, pàg.
860-861.

RGE núm. 668/18, relativa a assistència sanitària les
24 hores a Cala d’Or,  DS núm. 60, pàg. 797.

RGE núm. 1616/18, dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS
per Mallorca, relativa a humanització del part i bones
pràctiques obstètriques, DS núm. 65, pàg. 870.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 873-874.

RGE núm. 1720/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a protocol d’acollida, DS núm. 66, pàg.
882.

RGE núm. 1722/18, del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània, DS
núm. 66, pàg. 887.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 918 i 920.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març,
de drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS
núm. 69, pàg. 927-928.

RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 933.

RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a malalties rares, del Grup Parlamentari Popular, DS
núm. 70, pàg. 938.

RGE núm. 8412/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instal·lació i reparació dels sistemes de climatització
dels centres de salut i unitats bàsiques d’atenció primària de les
Illes Balears,  DS núm. 71, pàg. 943-944.

RGE núm. 8471/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a selecció i provisió de places del personal estatutari
del Sistema de Salut de les Illes Balears, DS núm. 71, pàg. 948.

RGE núm. 11777/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a salut sexual i reproductiva, DS núm. 74, pàg. 977.

Sol·licituds de compareixença
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a
l’exercici 2015, DS núm. 57, pàg. 761 i 762.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, de la consellera de Salut, per tal

que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, DS núm. 58, pàg. 775 i 781.

RGE núm. 279/18, de la consellera de Salut, per tal
d’explicar la situació de saturació que pateixen les urgències
dels hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61,
pàg. 816-817 i 823.

RGE núm. 326/18, de la consellera de Salut, perquè
expliqui el motiu dels incompliments en matèria de
contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears a l’exercici 2015, DS núm. 63, pàg. 845 i 852.

RGE núm. 673/18, de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre l’aplicació del decret que ha de regular l’ús
del català a la sanitat pública de les Illes Balears, DS núm. 67,
pàg. 898 i 908.

RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per
informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 964-965 i 969.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la

Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62,
pàg. 834.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 3676/18, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a modificació del
Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i
establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
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Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears, 
DS núm. 72, pàg. 955.

Proposicions no de llei
RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or,  DS
núm. 60, pàg. 798-799 i 800.

RGE núm. 1677/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a gratuïtat dels aparcaments de Son Espases i Can
Misses, DS núm. 65, pàg. 874-876.

RGE núm. 7596/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet, DS núm. 70, pàg. 933-934.

RGE núm. 7597/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a malalties rares, del Grup Parlamentari Popular, DS
núm. 70, pàg. 936-937.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 7566/18, dels grup

parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per
Menorca i Mixt, pel procediment d’urgència, per la qual
s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals
públics de les Illes Balears, DS núm. 72, pàg. 955.

Proposicions no de llei
RGE núm. 16679/17, dels grups parlamentaris MÉS

per Mallorca i Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA,
DS núm. 57, pàg. 757.

RGE núm. 520/18, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pla estratègic per abordar les epidèmies gripals i
atencions específiques estacionals, DS núm. 60, pàg. 802-803
i 806.

RGE núm. 4398/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor, DS núm.
68, pàg. 915-916.

RGE núm. 5255/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març,
de drets i garanties de les persones en el procés de morir, DS
núm. 69, pàg. 925-926.

Compareixences
RGE núm. 8167/18, de la consellera de Salut, per

informar sobre l’estat de les negociacions amb les
concessionàries dels pàrkings de Son Espases i de l’Hospital de
Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat del seu ús, DS núm. 73,
pàg. 965-966 i 970.

Acords de ponències
Debat i votació de les conclusions redactades per la

Ponència d’estudi per a la regularització dels clubs socials de
cànnabis (CSIC) i l’ús terapèutic del cànnabis, DS núm. 62,
pàg. 830-832.

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 668/18, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a assistència sanitària les 24 hores a Cala d’Or,  DS
núm. 60, pàg. 794-795, 799 i 800.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA DE SALUT, PATRICIA JUANA GÓMEZ
I PICARD

Preguntes
RGE núm. 767/18, relativa a recepta interoperable

electrònica, DS núm. 58, pàg. 766 i 766-767.

Compareixences
RGE núm. 16975/17, per tal que informi sobre la

situació de la salut mental a les Illes Balears, DS núm. 58, pàg.
767-770, 776-779 i 781-782.

RGE núm. 279/18, per tal d’explicar la situació de
saturació que pateixen les urgències dels hospitals de Son
Espases i de Son Llàtzer, DS núm. 61, pàg. 810-813, 819–822
i 824.

RGE núm. 326/18, perquè expliqui el motiu dels
incompliments en matèria de contractació que ha detectat la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a l’exercici 2015,
DS núm. 63, pàg. 838-840, 847-850 i 852-853.

RGE núm. 673/18, per tal d’informar sobre l’aplicació
del decret que ha de regular l’ús del català a la sanitat pública
de les Illes Balears, DS núm. 67, pàg. 892-893, 902-906 i 910.

RGE núm. 8167/18, per informar sobre l’estat de les
negociacions amb les concessionàries dels pàrkings de Son
Espases i de l’Hospital de Can Misses a fi d’assolir la gratuïtat
del seu ús, DS núm. 73, pàg. 960-961, 966-968 i 970-971.

TEMÀTIC 

- A -

Ambulàncies
DS núm. 64, pàg. 856.

Atenció primària
centres salut i unitats bàsiques, climatització
 DS núm. 71, pàg. 942

Atencions estacionals
DS núm. 60, pàg. 800.
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- C -

Cala d’Or
assistència sanitària
DS núm. 60, pàg. 794.

Cànnabis
clubs socials
DS núm. 62, pàg. 828.
ús terapèutic
DS núm. 62, pàg. 828.

Can Misses
aparcaments
DS núm. 65, pàg. 871.
DS núm. 73, pàg. 960.

Català
DS núm. 67, pàg. 892.

Contractació
DS núm. 57, pàg. 760.
DS núm. 63, pàg. 838.

- D -

Decret 100/2010, 27d’agost
modificació
 DS núm. 72, pàg. 954.

Dieta mediterrània
DS núm. 66, pàg. 884.

- E -

Epidèmies gripals

DS núm. 60, pàg. 800.

- H -

Hospital Mateu Orfila
cirurgies urgents
DS núm. 59, pàg. 786.
heliport
DS núm. 59, pàg. 788.

Hospitals públics
aparcaments
DS núm. 72, pàg. 955.

- L -

Llei 4/2015, drets i garanties en el procés de morir
DS núm. 69, pàg. 924.

- M -

Malaltia Behçet
DS núm. 70, pàg. 932.

Malalties rares
DS núm. 70, pàg. 935.

Manacor
atenció sanitària
DS núm. 68, pàg. 914.

- P -

Part
humanització
DS núm. 65, pàg. 866.

Pràctiques obstètriques
DS núm. 65, pàg. 886.

Podologia
DS núm. 64, pàg. 865.

Protocol d’acollida
DS núm. 66, pàg. 880.

- R -
 
Recepta electrònica

DS núm. 58, pàg. 766.

- S -

Salut 
mental
DS núm. 57, pàg. 760.
DS núm. 58, pàg. 767.
sexual i reproductiva

DS núm. 74, pàg. 974.

Sida
DS núm. 57, pàg. 756.

Sistema de Salut de les Illes Balears
personal estatutari
DS núm. 71, pàg. 946.

 
Son Espases

aparcaments
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DS núm. 65, pàg. 871.
DS núm. 73, pàg. 960.
saturació
DS núm. 61, pàg. 810.

Son Llàtzer
saturació
DS núm. 61, pàg. 810.

- U -

Unitats bàsiques de salut
vehicles
DS núm. 57, pàg. 752.
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