
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Índex any 2013

 

ÍNDEX

ANY 2013

INICIATIVES

Preguntes 2

Proposicions no de llei 2

SolAlicituds de compareixença 4

Compareixences 4

Plans de treball 4

 INTERVINENTS

Diputats 4

Membres del Govern 10

Altres intervinents 11

TEMÀTIC 11



2 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex any 2013 

 

INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 3609/11, relativa a l'Institut Joan Ramis i Ramis
(V).
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 546-548.

RGE núm. 3500/12, 3501/12, 3505/12, 3507/12 i 3508/12,
relatives a Pla d'equilibri econòmic, educació (V, VI, I, III
i IV).
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 548-551.

RGE núm. 7836/12, relativa a adoctrinament (II).
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 570-573.

RGE núm. 675/13 a 678/13, relatives a FP dual (III a VI).
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 666-667.

RGE núm. 679/13 i 680/13, relatives a ensenyament en
anglès (II i III).
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 667-668.

RGE núm. 2580/13, relativa a Fons FEDER.
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 668-669.

RGE núm. 5097/13,relativa a llengua "baléà".
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 690-691.

RGE núm. 6471/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social
per l'Educació.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 695-698.

RGE núm. 6472/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social
per l'Educació 2.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 698-699.

RGE núm. 6473/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social
per l'Educació.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 699-702.

RGE núm. 6724/13, relativa a IEC.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 767-768.

RGE núm. 6725/13, relativa a IEC, 2.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 768.

RGE núm. 6726/13, relativa a IEC, 3.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 768-769.

RGE núm. 6783/13, relativa a continuïtat digna de
l'Orquestra Simfònica.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 770-771.

RGE núm. 9839/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (I).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 771-773.

RGE núm. 9840/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (II).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 773-774.

RGE núm. 9841/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (III).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 774-775.

RGE núm. 9842/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (IV).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 775-776.

RGE núm. 9843/13, relativa a Orquestra Simfònica.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 806.

RGE núm. 9844/13 a 9846/14, relatives a Ant Llull (I a III).
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 807-808.

RGE núm. 9848/13, relativa a vaga de docents (I).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 776-778.

RGE núm. 9849/13, relativa a vaga de docents (II).
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 778.

RGE núm. 9850/13, relativa a classes de repàs d'anglès.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 778-780.

RGE núm. 9851/13, relativa a conflicte dels docents.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 780-782.

RGE núm. 9852/13, relativa a registre d'escrits.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 782-783.

RGE núm. 9853/13, relativa a Decret 5/2013.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 783-786.

RGE núm. 9854/13, relativa a progressió que suposa el curs
2013-2014 en l'aplicació del TIL.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 785-786.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 7335/12, relativa a mesures contra la pujada de
l'IVA del material escolar.
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 573-577.

RGE núm. 8059/12, relativa a inversió en climatització del
Museu de Menorca.
DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 482-485.

RGE núm. 8226/12, relativa a convocatòria per al
proveïment accidental de llocs de treball a la Inspecció
Educativa de les Illes Balears.
DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 485-491.

RGE núm. 8227/12, relativa a reconeixement de la funció i
la tasca dels centres de professors.
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 498-502.

RGE núm. 8355/12, relativa a trasllat immediat de
l'alumnat, professorat i personal no docent de Sa Graduada
de Maó a l'escola Maria Lluïsa Serra.
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 555-557.
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RGE núm. 8501/12, relativa a Espai Mallorca.
DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 598.

RGE núm. 9447/12, relativa a l'Institut Ramon Llull.
DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 491-495.

RGE núm. 9617/12, relativa a celebració de l'Any Marià
Villangómez.
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 613-618.

RGE núm. 571/13, relativa a suport al turisme cultural.
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 502-507.

RGE núm. 639/13, relativa a promoure des de les
administracions educatives, la identificació i la difusió de
bones pràctiques docents dels centres educatius que hagin
adoptat acords d'organització i funcionament del seu
projecte educatiu que permetin la millora de l'alumnat.
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 507-511.

RGE núm. 795/13, relativa a millora de plans d'estudis en
cultura financera i tributària.
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 577-579.

RGE núm. 819/13, relativa a deteriorament dels edificis
dels centres docents de les Illes Balears.
DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 626-631.

RGE núm. 966/13, relativa a trasllat del Conservatori de
Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó.
DS núm,. 41 (9 de maig), pàg. 610-613.

RGE núm. 1048/143, relativa a menjadors escolars.
DS núm. 37 (21 de març), pàg. 562-567.

RGE núm. 1121/13, relativa a l'Any Rosselló-Pòrcel.
DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 642-645.

RGE núm. 1135/13, relativa a ús del Palau de Marivent.
DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 599-604.

RGE núm. 1317/13, relativa a obertura al públic del
conjunt monumental de la Llotja i el Consolat de Mar.
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 618-621.

RGE núm. 1410/13, relativa a rehabilitació del Teatre
Principal amb fons europeus.
DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 631-636.

RGE núm. 1439/13, relativa a reconeixement de la tasca de
les APIMA als centres docents com a part important de la
comunitat educativa.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 691-695.

RGE núm. 2014/13, relativa a ajudes a la indústria cultural.
DS núm. 50 (24 d'octubre), pàg. 758-760.

RGE núm. 3735/13, relativa a reforç a l'atenció a la
diversitat a dos centres d'Eivissa.
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 726-730.

RGE núm. 3871/13, relativa a inversions per als castells
dels fons FEDER, programa operatiu 2007/13.
DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 646-650.

RGE núm. 3959/13, relativa a reconsideració de nous
concerts educatius.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 702-706.

RGE núm. 4434/13, relativa a retirada del Projecte de llei
de millora de la qualitat educativa (LOMCE).
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 738-743.

RGE núm. 5150/13, relativa a reivindicació del Servei
d'Ensenyament en Català.
DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 714-717.

RGE núm. 6707/13, relativa a recurs d'inconstitucionalitat
contra la Llei d'aigües d'Aragó.
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 730-734.

RGE núm. 7322/13, relativa a menjar a l'escola.
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 743-747.

RGE núm. 7861/13, relativa a suport als docents de les Illes
Balears.
DS núm. 50 (24 d'octubre), pàg. 754-758.

RGE núm. 8380/13, relativa a impuls formatiu del
professorat en matèria de llengües estrangeres.
DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 718-721.

RGE núm. 8381/13, relativa a ampliació de l'oferta on line
de formació d'anglès.
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 748-751.

RGE núm. 8382/13, relativa a ampliació del programa
d'auxiliars de conversa en llengua estrangera.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 706-709.

RGE núm. 10575/13, relativa a reinversió del descompte del
sou dels mestres i professors vaguistes en el funcionament
dels centres educatius.
DS núm. 52 (14 de novembre), pàg. 798-802.
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SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 5910/12, del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació sobre la situació de
l'Obra Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el
moment i les conseqüències de tot ordre del procés
d'integració en el Banc Mare Nostrum.
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 842-843.

RGE núm. 6732/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'inici de curs escolar a les Illes Balears.
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 843-845.

RGE núm. 7133/12, del director de l'Institut d'Estudis
Baleàrics sobre les línies d'actuació que durà a terme en la
present legislatura.
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 845-846.

RGE núm. 4621/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre les prioritats que es marca la nova
consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria.
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 669-670.

RGE núm. 8457/13, del rector de la Universitat de les Illes
Balears sobre les línies de la nova etapa al font de la UIB i
situació dels becaris a la nostra universitat i la pujada de
taxes.
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 846-849.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 3628/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (V).
DS núm. 35 (7 de març), pàg. 514-529.

RGE núm. 3630/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (VII).
DS núm. 35 (7 de març), pàg. 529-541.

Del president del Consell Escolar de l'Estat, en relació amb
la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en
l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d'entitats i de persones
expertes que es consideri convenient.
DS núm. 39 (25 d'abril), pàg. 582-592.

Del promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears, en
relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes
les forces polítiques representades, així com la d'entitats i
de persones expertes que es consideri convenient.
DS núm. 44 (30 de maig), pàg. 654-663.

RGE núm. 4638/13 i 4646/13, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats sobre les línies polítiques per a la
resta de legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i les directrius generals de l'acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
d'acord amb el programa polític del Govern.
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 670-687.

RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els projectes educatius 2013-2014.
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 786-794.

RGE núm. 8057/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 808-822.

RGE núm. 9190/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els expedients disciplinaris dels instituts
de secundària de Maó.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 822-830.

RGE núm. 10038/13, de la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats sobre la situació del sistema educatiu a l'illa
d'Eivissa.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 830-838.

PLANS DE TREBALL

De la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació
en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d'entitats i de persones
expertes que es consideri convenient.
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 551-554.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 7335/12, relativa a mesures contra la pujada de

l'IVA del material escolar, DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 575-
576.

RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de
treball a la Inspecció Educativa de les Illes Balears, DS núm. 33
(14 de febrer), pàg. 488-490.

RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la funció i la tasca dels centres de
professors, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 500-501 i 502.

RGE núm. 819/13, del grup Parlamentari Socialista, relativa
a deteriorament dels edificis dels centres docents de les Illes
Balears, DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 628-630.

RGE núm. 1048/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjadors escolars, DS núm. 37 (21 de març), pàg. 564-565.

RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat
educativa (LOMCE), DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 740-741.
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RGE núm. 6707/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'aigües d'Aragó,
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 732-733.

RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als docents de les Illes Balears, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 756-757 i 758.

RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació de l'oferta on line de formació d'anglès, DS núm. 49
(17 d'octubre), pàg. 748 i 750-751.

RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del programa d'auxiliars de conversa en llengua
estrangera, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 706 i 708-709.

RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reinversió del descompte del sou dels mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius, DS núm.
52 (14 de novembre), pàg. 800-801.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 6732/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre l'inici de curs escolar a les Illes Balears, DS
núm. 54 (28 de novembre), pàg. 845.

RGE núm. 7133/12, del director de l'Institut d'Estudis
Baleàrics sobre les línies d'actuació que durà a terme en la
present legislatura, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 846.

RGE núm. 4621/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre les prioritats que es marca la nova consellera
en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria, 
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 670.

RGE núm. 8457/13, del rector de la Universitat de les Illes
Balears sobre les línies de la nova etapa al font de la UIB i
situació dels becaris a la nostra universitat i la pujada de taxes,
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 848-849.

Compareixences
RGE núm. 3628/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (V), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 523-524 i 528-529.

RGE núm. 3630/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (VII), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 536-537 i 541.

Del president del Consell Escolar de l'Estat, en relació amb
la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en
l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques
representades, així com la d'entitats i de persones expertes que
es consideri convenient, DS núm. 39 (25 d'abril), pàg. 590.

Del promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears, en
relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 44 (30
de maig), pàg. 660-662.

RGE núm. 4638/13 i 4646/13, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 680-682 i
686-687.

RGE núm. 9190/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els expedients disciplinaris dels instituts de

secundària de Maó, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 825-
826 i 829.

RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els projectes educatius 2013-2014, DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 791-792 i 794.

Plans de treball 
De la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en

l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques
representades, així com la d'entitats i de persones expertes que
es consideri convenient, DS núm. 36 (14 de març), pàg. 553-
554.

ALORDA I VILARRUBIAS, ANTONI (Grup
Parlamentari MÉS)

Preguntes
RGE núm. 7836/12, relativa a adoctrinament (II), DS núm.

38 (18 d'abril), pàg. 570-571 i 572-573.
RGE núm. 2580/13, relativa a Fons FEDER, DS núm. 45

(13 de juny), pàg. 668 i 669.
RGE núm. 6471/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social

per l'Educació, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 695-696 i
697.

RGE núm. 6472/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social
per l'Educació 2, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 698 i 699.

RGE núm. 6473/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social
per l'Educació, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 699 i 701-
702.

RGE núm. 6724/13, relativa a IEC, DS núm. 51 (31
d'octubre), pàg. 767 i 768.

RGE núm. 6725/13, relativa a IEC, 2, DS núm. 51 (31
d'octubre), pàg. 768.

RGE núm. 6726/13, relativa a IEC, 3, DS núm. 51 (31
d'octubre), pàg. 768 i 769.

RGE núm. 6783/13, relativa a continuïtat digna de
l'Orquestra Simfònica, DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 770 i
771.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 7335/12, relativa a mesures contra la pujada de

l'IVA del material escolar, DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 574-
575.

RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversió en climatització del Museu de Menorca, DS
núm. 33 (14 de febrer), pàg. 483-484.

RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de
treball a la Inspecció Educativa de les Illes Balears, DS núm. 33
(14 de febrer), pàg. 487-488.

RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la funció i la tasca dels centres de
professors, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 499-500.

RGE núm. 8355/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trasllat immediat de l'alumnat, professorat i personal
no docent de Sa Graduada de Maó a l'escola Maria Lluïsa Serra,
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 555.

RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
l'Institut Ramon Llull, DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 491-492
i 494-495.
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RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez, DS núm. 41
(9 de maig), pàg. 615-616.

RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport al turisme cultural, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 503-
504 i 506-507.

RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoure des de les administracions educatives, la
identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels
centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i
funcionament del seu projecte educatiu que permetin la millora
de l'alumnat, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 508-509.

RGE núm. 795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de plans d'estudis en cultura financera i tributària, DS
núm. 38 (18 d'abril), pàg. 578-579.

RGE núm. 819/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deteriorament dels edificis dels centres docents de les
Illes Balears, DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 627-628.

RGE núm. 966/13, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la
Sala Augusta de Maó, DS núm,. 41 (9 de maig), pàg. 611.

RGE núm. 1048/143, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a menjadors escolars, DS núm. 37 (21 de març), pàg. 562-563
i 565-567.

RGE núm. 1121/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Any Rosselló-Pòrcel, DS núm. 43 (23 de maig), pàg.
643-644.

RGE núm. 1135/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a ús del Palau de Marivent, DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 599-
600 i 603-604.

RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el
Consolat de Mar, DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 618-619 i 620-
621.

RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus, DS núm.
42 (16 de maig), pàg. 631-633 i 635.

RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la tasca de les APIMA als centres
docents com a part important de la comunitat educativa, DS
núm. 46 (26 de setembre), pàg. 692-693.

RGE núm. 2014/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a la indústria cultural, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 759.

RGE núm. 3735/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforç a l'atenció a la diversitat a dos centres
d'Eivissa, DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 727-728.

RGE núm. 3871/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a inversions per als castells dels fons FEDER, programa
operatiu 2007/13, DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 646-647 i
649-650.

RGE núm. 3959/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reconsideració de nous concerts educatius, DS núm. 46 (26 de
setembre), pàg. 702 i 705.

RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat
educativa (LOMCE), DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 739-740.

RGE núm. 6707/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'aigües d'Aragó,
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 731-732 i 733-734.

RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjar a l'escola, DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 743-744 i
746-747.

RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als docents de les Illes Balears, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 755.

RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació de l'oferta on line de formació d'anglès, DS núm. 49
(17 d'octubre), pàg. 749-750.

RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del programa d'auxiliars de conversa en llengua
estrangera, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 707-708 i 709.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 4621/13, de la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats sobre les prioritats que es marca la nova consellera
en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria, 
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 669.

RGE núm. 5910/12, del vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació sobre la situació de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les
conseqüències de tot ordre del procés d'integració en el Banc
Mare Nostrum, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 842.

RGE núm. 6732/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'inici de curs escolar a les Illes Balears, DS
núm. 54 (28 de novembre), pàg. 843-844.

RGE núm. 7133/12, del director de l'Institut d'Estudis
Baleàrics sobre les línies d'actuació que durà a terme en la
present legislatura, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 846.

RGE núm. 8457/13, del rector de la Universitat de les Illes
Balears sobre les línies de la nova etapa al font de la UIB i
situació dels becaris a la nostra universitat i la pujada de taxes,
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 848.

Compareixences
RGE núm. 3628/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (V), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 520-521 i 526-527.

RGE núm. 3630/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (VII), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 533-535 i 539-540.

RGE núm. 4638/13 i 4646/13, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 676-678 i
683-685.

RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els projectes educatius 2013-2014, DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 789-790 i 793-794.

RGE núm. 8057/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa, DS
núm. 52 (21 de novembre), pàg. 813-815 i 818-820.

RGE núm. 9190/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els expedients disciplinaris dels instituts de
secundària de Maó, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 824-
825 i 828-829.

RGE núm. 10038/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la situació del sistema educatiu a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 833 i 836.
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Plans de treball 
De la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en

l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques
representades, així com la d'entitats i de persones expertes que
es consideri convenient, DS núm. 36 (14 de març), pàg. 552-
553.

BAUZÁ I COLOM, ROSA MARIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de plans d'estudis en cultura financera i tributària, DS
núm. 38 (18 d'abril), pàg. 577-578.

RGE núm. 1121/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Any Rosselló-Pòrcel, DS núm. 43 (23 de maig), pàg.
644-645.

RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls formatiu del professorat en matèria de llengües
estrangeres, DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 718-719 i 721.

MAICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes
RGE núm. 9843/13, relativa a Orquestra Simfònica, DS

núm. 52 (21 de novembre), pàg. 806.
RGE núm. 9844/13 a 9846/14, relatives a Any Llull (I a III),

DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 807 i 808.

Proposicions no de llei
RGE núm. 8501/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Espai Mallorca, DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 598.
RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

l'Institut Ramon Llull, DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 491-492-
493.

RGE núm. 795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de plans d'estudis en cultura financera i tributària, DS
núm. 38 (18 d'abril), pàg. 578.

RGE núm. 1121/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l'Any Rosselló-Pòrcel, DS núm. 43 (23 de maig), pàg.
642-643 i 645.

RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus, DS núm.
42 (16 de maig), pàg. 633.

RGE núm. 2014/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a la indústria cultural, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 758-759 i 760.

RGE núm. 6707/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei d'aigües d'Aragó,
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 732.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 5910/12, del vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació sobre la situació de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les
conseqüències de tot ordre del procés d'integració en el Banc
Mare Nostrum, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 842-843.

RGE núm. 7133/12, del director de l'Institut d'Estudis
Baleàrics sobre les línies d'actuació que durà a terme en la

present legislatura, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 845-
846.

Compareixences
RGE núm. 3630/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (VII), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 530-531 i 538.

RGE núm. 8057/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa, DS
núm. 52 (21 de novembre), pàg. 811-813 i 818.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconeixement de la funció i la tasca dels centres de
professors, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 498-499 i 501-502.

RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez, DS núm. 41
(9 de maig), pàg. 613-614 i 617-618.

RGE núm. 3735/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforç a l'atenció a la diversitat a dos centres
d'Eivissa, DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 726-727 i 729-730.

RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls formatiu del professorat en matèria de llengües
estrangeres, DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 719-720.

RGE núm. 8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació de l'oferta on line de formació d'anglès, DS núm. 49
(17 d'octubre), pàg. 748-749 i 751.

RGE núm. 8382/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del programa d'auxiliars de conversa en llengua
estrangera, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 706-707.

Compareixences
RGE núm. 10038/13, de la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats sobre la situació del sistema educatiu a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 831-833 i 836-
837.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca)

Preguntes
RGE núm. 5097/13,relativa a llengua "baléà", DS núm. 46

(26 de setembre), pàg. 690 i 691.

Proposicions no de llei
RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a reinversió del descompte del sou dels mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius, DS núm.
52 (14 de novembre), pàg. 798-799 i 801.
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MONERRIS I BARBERÁ, MANUEL JOSÉ (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversió en climatització del Museu de Menorca, DS
núm. 33 (14 de febrer), pàg. 484-485.

RGE núm. 8355/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trasllat immediat de l'alumnat, professorat i personal
no docent de Sa Graduada de Maó a l'escola Maria Lluïsa Serra,
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 555-556.

RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoure des de les administracions educatives, la
identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels
centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i
funcionament del seu projecte educatiu que permetin la millora
de l'alumnat, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 507-508 i 510-
511.

RGE núm. 966/13, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la
Sala Augusta de Maó, DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 611-612.

Compareixences
RGE núm. 8057/13, de la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats sobre la Llei Orgànica de qualitat educativa, DS
núm. 52 (21 de novembre), pàg. 815-816 i 820-821.

OBRADOR I GUZMAN, CONXA (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei 
RGE núm. 7335/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures contra la pujada de l'IVA del material
escolar, DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 574 i 576-577.

RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjar a l'escola, DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 744-745.

PALAU I COSTA, CATALINA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez, DS núm. 41
(9 de maig), pàg. 616-617.

RGE núm. 1135/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a ús del Palau de Marivent, DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 601-
602.

RGE núm. 3735/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforç a l'atenció a la diversitat a dos centres
d'Eivissa, DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 728-729.

Compareixences
RGE núm. 10038/13, de la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats sobre la situació del sistema educatiu a l'illa
d'Eivissa, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 833-834 i 837.

PROHENS I RIGO, MARGARITA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3959/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

reconsideració de nous concerts educatius, DS núm. 46 (26 de
setembre), pàg. 703-704.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari
Socialista)

Preguntes 
RGE núm. 3609/11, relativa a l'Institut Joan Ramis i Ramis

(V), DS núm. 36 (14 de març), pàg. 546-547 i 548.
RGE núm. 3500/12, 3501/12, 3505/12, 3507/12 i 3508/12,

relatives a Pla d'equilibri econòmic, educació (V, VI, I, III i IV),
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 549 i 550.

RGE núm. 675/13 a 678/13, relatives a FP dual (III a VI),
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 667.

RGE núm. 679/13 i 680/13, relatives a ensenyament en
anglès (II i III), DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 667-668.

RGE núm. 9839/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (I), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 771 i 772.

RGE núm. 9840/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (II), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 773 i 774.

RGE núm. 9841/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (III), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 774 i 775.

RGE núm. 9842/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (IV), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 775.

RGE núm. 9848/13, relativa a vaga de docents (I), DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 776 i 777.

RGE núm. 9849/13, relativa a vaga de docents (II), DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 778.

RGE núm. 9850/13, relativa a classes de repàs d'anglès, DS
núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 779 i 780.

RGE núm. 9851/13, relativa a conflicte dels docents, DS
núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 780-781 i 782.

RGE núm. 9852/13, relativa a registre d'escrits, DS núm. 51
(31 d'octubre), pàg. 782 i 783.

RGE núm. 9853/13, relativa a Decret 5/2013, DS núm. 51
(31 d'octubre), pàg. 783-784 i 785.

RGE núm. 9854/13, relativa a progressió que suposa el curs
2013-2014 en l'aplicació del TIL, DS núm. 51 (31 d'octubre),
pàg. 785 i 786.

Proposicions no de llei 
RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a inversió en climatització del Museu de Menorca, DS
núm. 33 (14 de febrer), pàg. 482-483 i 485.

RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de
treball a la Inspecció Educativa de les Illes Balears, DS núm. 33
(14 de febrer), pàg. 485-487 i 490-491.

RGE núm. 8355/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trasllat immediat de l'alumnat, professorat i personal
no docent de Sa Graduada de Maó a l'escola Maria Lluïsa Serra,
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 555 i 556-557.

RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport al turisme cultural, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 504-
505.

RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoure des de les administracions educatives, la
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identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels
centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i
funcionament del seu projecte educatiu que permetin la millora
de l'alumnat, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 509-510.

RGE núm. 819/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deteriorament dels edificis dels centres docents de les Illes
Balears, DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 626-627 i 630-631.

RGE núm. 966/13, del Grup parlamentari Socialista,
relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la
Sala Augusta de Maó, DS núm,. 41 (9 de maig), pàg. 610-611
i 612-613.

RGE núm. 1048/143, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a menjadors escolars, DS núm. 37 (21 de març), pàg. 563-564.

RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el
Consolat de Mar, DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 619.

RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la tasca de les APIMA als centres
docents com a part important de la comunitat educativa, DS
núm. 46 (26 de setembre), pàg. 691-692 i 694-695.

RGE núm. 3871/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a inversions per als castells dels fons FEDER, programa
operatiu 2007/13, DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 647-648.

RGE núm. 3959/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reconsideració de nous concerts educatius, DS núm. 46 (26 de
setembre), pàg. 702-703.

RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat
educativa (LOMCE), DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 738-739
i 742-743.

RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reivindicació del Servei d'Ensenyament en Català, DS núm. 47
(3 d'octubre), pàg. 715-716.

RGE núm. 7861/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als docents de les Illes Balears, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 754-755 i 757-758.

RGE núm. 10575/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reinversió del descompte del sou dels mestres i professors
vaguistes en el funcionament dels centres educatius, DS núm.
52 (14 de novembre), pàg. 799-800.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 4621/13, de la consellera d'Educació, Cultura i

Universitats sobre les prioritats que es marca la nova consellera
en relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria, 
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 669.

RGE núm. 6732/12, del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'inici de curs escolar a les Illes Balears, DS
núm. 54 (28 de novembre), pàg. 844-845.

RGE núm. 8457/13, del rector de la Universitat de les Illes
Balears sobre les línies de la nova etapa al font de la UIB i
situació dels becaris a la nostra universitat i la pujada de taxes,
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 847.

Compareixences
RGE núm. 3628/12, del conseller d'Educació, Cultura i

Universitats sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (V), DS núm. 35 (7 de març),
pàg. 517-519 i 524-525.

Del president del Consell Escolar de l'Estat, en relació amb
la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en
l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques

representades, així com la d'entitats i de persones expertes que
es consideri convenient, DS núm. 39 (25 d'abril), pàg. 588-589.

Del promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears, en
relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 44 (30
de maig), pàg. 658-659.

RGE núm. 4638/13 i 4646/13, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats sobre les línies polítiques per a la resta de
legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i
les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa
polític del Govern, DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 678-680 i
685-686.

RGE núm. 9190/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els expedients disciplinaris dels instituts de
secundària de Maó, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 823-
824 i 827-828.

RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els projectes educatius 2013-2014, DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 787-789 i 792-793.

Plans de treball 
De la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en

l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les forces polítiques
representades, així com la d'entitats i de persones expertes que
es consideri convenient, DS núm. 36 (14 de març), pàg. 551-
552.

RUBIO I AGUILÓ, FERNANDO (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

reivindicació del Servei d'Ensenyament en Català, DS núm. 47
(3 d'octubre), pàg. 716-717.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca)

Proposicions no de llei
RGE núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

reivindicació del Servei d'Ensenyament en Català, DS núm. 47
(3 d'octubre), pàg. 714-715 i 717.

RGE núm. 8380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls formatiu del professorat en matèria de llengües
estrangeres, DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 720.

SERRA I CABANELLAS, MARGALIDA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 9447/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

l'Institut Ramon Llull, DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 491-493-
494.

RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport al turisme cultural, DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 505-
506.
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RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el
Consolat de Mar, DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 619-620.

RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus, DS núm.
42 (16 de maig), pàg. 634-635.

RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la tasca de les APIMA als centres
docents com a part important de la comunitat educativa, DS
núm. 46 (26 de setembre), pàg. 693-694.

RGE núm. 2014/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajudes a la indústria cultural, DS núm. 50 (24
d'octubre), pàg. 759-760.

RGE núm. 3871/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a inversions per als castells dels fons FEDER, programa
operatiu 2007/13, DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 648.

RGE núm. 7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
menjar a l'escola, DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 746.

SolAlicituds de compareixença
RGE núm. 5910/12, del vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació sobre la situació de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les
conseqüències de tot ordre del procés d'integració en el Banc
Mare Nostrum, DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 843.

THOMÀS I MULET, VICENT (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1135/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a ús del Palau de Marivent, DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 600-
601.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS,
RAFAEL A. BOSCH I SANS

Preguntes 
RGE núm. 3609/11, relativa a l'Institut Joan Ramis i Ramis

(V), DS núm. 36 (14 de març), pàg. 547 i 548.
RGE núm. 3500/12, 3501/12, 3505/12, 3507/12 i 3508/12,

relatives a Pla d'equilibri econòmic, educació (V, VI, I, III i IV),
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 549-550 i 551.

RGE núm. 7836/12, relativa a adoctrinament (II), DS núm.
38 (18 d'abril), pàg. 571-572 i 573.

Compareixences
RGE núm. 3628/12, sobre el Pla per a l'equilibri econòmic

de les Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (V), DS núm. 35 (7
de març), pàg. 514-517, 519-520, 521-523, 524, 525-526, 527-
528 i 529.

RGE núm. 3630/12, sobre el Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (VII), DS núm. 35
(7 de març), pàg. 529-530, 531-533, 535-536, 537-538, 539 i
540-541.

CONSELLERA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS, JOANA M. CAMPS I BOSCH

Preguntes
RGE núm. 675/13 a 678/13, relatives a FP dual (III a VI),

DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 667.
RGE núm. 679/13 i 680/13, relatives a ensenyament en

anglès (II i III), DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 668.
RGE núm. 2580/13, relativa a Fons FEDER, DS núm. 45

(13 de juny), pàg. 668 i 669.
RGE núm. 6471/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social

per l'Educació, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 697.
RGE núm. 6472/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social

per l'Educació 2, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 698 i 699.
RGE núm. 6473/13, relativa a Plataforma pel Pacte Social

per l'Educació, DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 700 i 701.
RGE núm. 6724/13, relativa a IEC, DS núm. 51 (31

d'octubre), pàg. 767 i 768.
RGE núm. 6725/13, relativa a IEC, 2, DS núm. 51 (31

d'octubre), pàg. 768.
RGE núm. 6726/13, relativa a IEC, 3, DS núm. 51 (31

d'octubre), pàg. 769.
RGE núm. 6783/13, relativa a continuïtat digna de

l'Orquestra Simfònica, DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 770 i
771.

RGE núm. 9839/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (I), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 771 i 772-773.

RGE núm. 9840/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (II), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 773-774.

RGE núm. 9841/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (III), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 775.

RGE núm. 9843/13, relativa a Orquestra Simfònica, DS
núm. 52 (21 de novembre), pàg. 806.

RGE núm. 9844/13 a 9846/14, relatives a Any Llull (I a III),
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 807 i 808.

RGE núm. 9842/13, relativa a plantilles dels centres
educatius (IV), DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 775.

RGE núm. 9848/13, relativa a vaga de docents (I), DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 777 i 778.

RGE núm. 9849/13, relativa a vaga de docents (II), DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 778.

RGE núm. 9850/13, relativa a classes de repàs d'anglès, DS
núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 779 i 780.

RGE núm. 9851/13, relativa a conflicte dels docents, DS
núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 781 i 782.

RGE núm. 9852/13, relativa a registre d'escrits, DS núm. 51
(31 d'octubre), pàg. 783.

RGE núm. 9853/13, relativa a Decret 5/2013, DS núm. 51
(31 d'octubre), pàg. 784 i 785.

RGE núm. 9854/13, relativa a progressió que suposa el curs
2013-2014 en l'aplicació del TIL, DS núm. 51 (31 d'octubre),
pàg. 786.

Compareixences
RGE núm. 4638/13 i 4646/13, sobre les línies polítiques per

a la resta de legislatura a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats i les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern, DS núm. 45 (13 de juny), pàg.
670-675, 682-683 i 686-687.

RGE núm. 9423/13, de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats sobre els projectes educatius 2013-2014, DS núm.
51 (31 d'octubre), pàg. 786-787, 791-792 i 794.
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RGE núm. 8057/13, sobre la Llei Orgànica de qualitat
educativa, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 808-811, 816-
818 i 821-822.

RGE núm. 9190/13, sobre els expedients disciplinaris dels
instituts de secundària de Maó, DS núm. 52 (21 de novembre),
pàg. 822-823, 826-827 i 829-830.

RGE núm. 10038/13, sobre la situació del sistema educatiu
a l'illa d'Eivissa, DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 830-831,
834-836 i 837-838.

VICEPRESIDENT I CONSELLER DE PRESIDÈNCIA,
ANTONIO GÓMEZ I PÉREZ

Preguntes
RGE núm. 5097/13,relativa a llengua "baléà", DS núm. 46

(26 de setembre), pàg. 690 i 691.

D'ALTRES INTERVINENTS

PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE L'ESTAT,
FRANCICO LÓPEZ RUPÉREZ

Compareixences
En relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la

participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 39 (25
d'abril), pàg. 582-588, 589-590 i 591-592.

PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES ILLES
BALEARS, ALEXANDRE FORCADES I JUAN

Compareixences
Del promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears, en

relació amb la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte de l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 44 (30
de maig), pàg. 654-658, 659-660, 662 i 663.

TEMÀTIC

- A -

Adoctrinament
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 570.

Anglès
classes de repàs
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 778.
formació
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 748.

Any 
Llull
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 806.
Marià Villangómez
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 613.
Rosselló-Pòrcel
DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 642.

APIMA
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 691.

- C -

Centres docents
DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 626.
educatius

plantilles 
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 771-775.

de professors
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 498.

Concerts educatius
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 702.

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 669 i 670.

Conservatori de Música de Menorca
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 610.

Consolat de Mar
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 618.

Cultura 
ajudes
DS núm. 50 (24 d'octubre), pàg. 758.
financera i tributària
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 577.

Curs escolar
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 843.

- D -

Decret 5/2013
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 783.

Diversitat
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 726.

Docents de les Illes Balears
DS núm. 50 (24 d'octubre), pàg. 754.
conflicte
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 780.
vaga
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 776-778. 
DS núm. 52 (14 de novembre), pàg. 798.
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- E -

Educació a Eivissa
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 830.

Ensenyament en anglès
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 667.

Espai Mallorca
DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 598.

- F -

Fons FEDER
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 668.
castells
DS núm. 43 (23 de maig), pàg. 646.

FP dual
DS núm. 45 (13 de juny), pàg. 666.

- G -

Graduada, Sa
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 555.

- I -

Inspecció educativa
DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 485.

Institut 
d'Estudis Baleàrics
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 845.
d'Estudis Catalans (IEC)
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 767 i 768.
Joan Ramis i Ramis
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 546.
Ramon Llull

DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 491.

Instituts de Maó
expedients disciplinaris
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 822.

IVA
material escolar
DS núm. 38 (18 d'abril), pàg. 573.

- L -

Llei d'aigües d'Aragó
DS núm. 48 (10 d'octubre), pàg. 730.

Llengua 
"baléà"
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 690.

estrangera
auxiliars de conversa
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 706.
formació
DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 718.

Llotja, la
DS núm. 41 (9 de maig), pàg. 618.

LOMCE
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 738.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 808.

- M -

Menjadors escolars
DS núm. 37 (21 de març), pàg. 562.
DS núm. 49 (17 d'octubre), pàg. 743.

Museu de Menorca
DS núm. 33 (14 de febrer), pàg. 482.

- O -

Obra Social i Cultural Sa Nostra
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 842.

Orquestra Simfònica
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 770.
DS núm. 52 (21 de novembre), pàg. 806.

- P -

Pacte de l'educació
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 551.
DS núm. 39 (25 d'abril), pàg. 582.
DS núm. 44 (30 de maig), pàg. 654.
DS núm. 46 (26 de setembre), pàg. 695, 698 i 699.

Palau de Marivent
DS núm. 40 (2 de maig), pàg. 598.

Pla per a l'equilibri econòmic
educació
DS núm. 36 (14 de març), pàg. 548.
mesures d'estalvi
DS núm. 35 (7 de març), pàg. 514 i 529.

Pràctiques docents
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 507.

Projectes educatius
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 786.
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- R -

Registre d'escrits
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 782.

- S -

Servei d'Ensenyament en Català
DS núm. 47 (3 d'octubre), pàg. 714.

- T -

Teatre Principal
DS núm. 42 (16 de maig), pàg. 631.

TIL
DS núm. 51 (31 d'octubre), pàg. 785.

Turisme cultural
DS núm. 34 (21 de febrer), pàg. 502.

- U -

Universitat de les Illes Balears
DS núm. 54 (28 de novembre), pàg. 846.
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