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INICIATIVES

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

Del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula

el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de

desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures

tributàries.

DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1282-1284.

Del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el

mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries.

DS núm. 87 (12 de març), pàg. 1295-1297.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 9948/14, relativa a modificació de la normativa

reguladora de beques.

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1234-1239.

RGE núm. 10244/14, relativa a conveni amb l’Institut

Obert de Catalunya (IOC).

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1239-1242.

RGE núm. 11359/14, relativa a solucionar els desperfectes

de les obres de reforma del CEIP Sa Graduada de Maó.

DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1284-1288.

RGE núm. 11360/14, relativa a necessitat de cobrir les

places d’inspectors accidentals acomiadats a principis de

curs.

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1315.

RGE núm. 504/15, relativa a ajornament LOMCE.

DS núm. 83 (12 de febrer), pàg. 1246-1251.

RGE núm. 555/15, relativa a ajornament de l’entrada en

vigor de la LOMCE al curs 2016-2017 per al curs d’ESO i

batxillerat.

DS núm. 83 (12 de febrer), pàg. 1246-1251.

RGE núm. 2015/15, relativa a suspensió de les mesures

reguladores de l’activitat dels monitors i entrenadors de

l’esport base.

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1315-1320.

RGE núm. 2150/15, relativa a recuperació de la filosofia en

el currículum d’ESO i batxillerat (rectificada mitjançant

l’escrit RGE núm. 2195/15).

DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1303-1309.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 4402/14, de la consellera d’Educació, Cultura i

Universitats sobre els resultats acadèmics del curs 2013-

2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial

d’aquelles matèries no lingüístiques ue s’han impartit en

anglès d’acord amb el decret TIL, així com sobre

l’absentisme i la conflictivitat escolar.

DS núm. 84 (19 de febrer), pàg. 1254-1266.

Del membre del Consell Suec d’Educació, en relació amb la

Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en

l’elaboració del Pacte per l’educació de totes les forces

polítiques representades, així com la d’entitats i de persones

expertes que es consideri convenient.

DS núm. 85 (20 de febrer), pàg. 1270-1277.

Del Sr. Juan Jiménez Castillo, sobre l’Anàlisi de la situació

educativa de les Illes Balears, en relació amb la Ponència

d’estudi per tal d’assegurar la participació en l’elaboració

del Pacte per l’educació de totes les forces polítiques

representades, així com la d’entitats i de persones expertes

que es consideri convenient.

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1320-1325.

Del Sr. Julián Ruíz-Bravo Peña, sobre La reforma de la

LOE, en relació amb la Ponència d’estudi per tal

d’assegurar la participació en l’elaboració del Pacte per

l’educació de totes les forces polítiques representades, així

com la d’entitats i de persones expertes que es consideri

convenient.

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1325-1331.

D’ALTRES

RGE núm. 2854/15, de modificació pla de treball de la

Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en

l’elaboració del pacte per l’educació de totes les forces

polítiques representades, així com la de entitats i de

persones expertes que es consideri convenient.

DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1309-1311.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILÓ I GARCÍAS, ANA MARIA (Grup Parlamentari

Popular)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula

el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de

desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures

tributàries, DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1283.

Del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el

mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries, DS núm.

87 (12 de març), pàg. 1296 i 1296.
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Proposicions no de llei

RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la normativa reguladora de les beques,

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1236-1238.

RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a conveni amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), DS núm. 82

(5 de febrer), pàg. 1241-1242.

RGE núm. 11360/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de cobrir les places d’inspectors

accidentals acomiadats a principi de curs, DS núm. 89 (26 de

març), pàg. 1318-1319.

RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

ajornament de la LOMCE, DS núm. 83 (12 de febrer), pàg.

1248-1250.

RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajornament de l’entrada en vigor de la LOMQE al

curs 2016-2017 per al curs d’ESO i batxillerat, DS núm. 83 (12

de febrer), pàg. 1248-1250.

RGE núm. 2150/15, del Grup Parlamentari Socialista i

MÉS, relativa a recuperació de la filosofia en el currículum

d’ESO i batxillerat, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1306-1307.

Compareixences

RGE núm. 4402/14, sobre els resultats acadèmics del curs

2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial

d’aquelles matèries no lingüístiques que s’han impartit en

anglès d’acord amb el decret TIL, així com sobre l’absentisme

i la conflictivitat escolar, DS núm.84 (19 de febrer), pàg. 1260-

1261 i 1265-1266. 

Del membre del Consell Suec d’Educació, en relació amb

la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en

l’elaboració del Pacte per l‘Educació de totes les forces

polítiques representades, així com la d’entitats i de persones

expertes que es consideri convenient, DS núm. 85 (20 de

febrer), pàg. 1275.

Del Sr. Juan Jiménez i Castillo, sobre l’Anàlisi de la

situació educativa de les Illes Balears, en relació amb la

Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en

l’elaboració del Pacte per l‘Educació de totes les forces

polítiques representades, així com la d’entitats i de persones

expertes que es consideri convenient, DS núm. 89 (26 de març),

pàg. 1323.

Del Sr. Julián Ruíz-Bravo Peña, sobre la La reforma de la

LOE, en relació amb la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la

participació en l’elaboració del Pacte per l’educació de totes les

forces polítiques representades, així com la d’entitats i de

persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 89 (26

de març), pàg. 1329-1330 i 1331.

D’altres

Escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular,

de  modificació pla de treball de la Ponència d’estudi per tal

d’assegurar la participació en l’elaboració del pacte per

l’educació de totes les forces polítiques representades, així com

la de entitats i de persones expertes que es consideri

convenient, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1309.

BONED I ROIG, JOAN (Grup Parlamentari Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el

mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries, DS núm.

87 (12 de març), pàg. 1295 i 1296.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari

Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 11359/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma

del CEIP Sa Graduada de Maó, DS núm. 86 (26 de febrer),

pàg. 1286-1287.

MAICAS I SOCÍAS, LLUÍS (Grup Parlamentari

Socialista)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula

el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de

desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures

tributàries, DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1282-1283.

Proposicions no de llei

RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a conveni amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), DS núm. 82

(5 de febrer), pàg. 1240.

MARÍ I MAYANS, ESPERANÇA (Grup Parlamentari

Socialista)

D’altres

Escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular,

de modificació pla de treball de la Ponència d’estudi per tal

d’assegurar la participació en l’elaboració del pacte per

l’educació de totes les forces polítiques representades, així com

la de entitats i de persones expertes que es consideri

convenient, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1309-1310 i 1311.

MARTÍ I LLUFRIU, NEL (Grup Parlamentari MÉS)

Compareixences

RGE núm. 4402/14, sobre els resultats acadèmics del curs

2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial

d’aquelles matèries no lingüístiques que s’han impartit en

anglès d’acord amb el decret TIL, així com sobre l’absentisme

i la conflictivitat escolar, DS núm.84 (19 de febrer), pàg. 1259-

1260 i 1264-1265. 

MAS I COLOM, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari

MÉS)

Elaboració de dictàmens

Del Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula

el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
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desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures

tributàries, DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1283 i 1284.

Del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el

mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries, DS núm.

87 (12 de març), pàg. 1295 i 1296.

Proposicions no de llei

RGE núm. 11359/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma

del CEIP Sa Graduada de Maó, DS núm. 86 (26 de febrer),

pàg. 1285.

RITA I LARRUCEA, CRISTINA (Grup Parlamentari

Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la normativa reguladora de les beques,

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1234-1235 i 1238-1239.

RGE núm. 11359/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a solucionar els desperfectes de les obres de reforma

del CEIP Sa Graduada de Maó, DS núm. 86 (26 de febrer),

pàg. 1284-1285 i 1287-1288.

RGE núm. 11360/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de cobrir les places d’inspectors

accidentals acomiadats a principi de curs, DS núm. 89 (26 de

març), pàg. 1315-1317 i 1319-1320.

RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

ajornament de la LOMCE, DS núm. 83 (12 de febrer), pàg.

1247-1248 i 1250-1251.

RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajornament de l’entrada en vigor de la LOMQE al

curs 2016-2017 per al curs d’ESO i batxillerat, DS núm. 83 (12

de febrer), pàg. 1246-1247 i 1250-1251.

RGE núm. 2150/15, del Grup Parlamentari Socialista i

MÉS, relativa a recuperació de la filosofia en el currículum

d’ESO i batxillerat, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1303-1305.

Compareixences

RGE núm. 4402/14, sobre els resultats acadèmics del curs

2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial

d’aquelles matèries no lingüístiques que s’han impartit en

anglès d’acord amb el decret TIL, així com sobre l’absentisme

i la conflictivitat escolar, DS núm.84 (19 de febrer), pàg. 1257-

1259 i 1264. 

Del membre del Consell Suec d’Educació, en relació amb

la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en

l’elaboració del Pacte per l‘Educació de totes les forces

polítiques representades, així com la d’entitats i de persones

expertes que es consideri convenient, , DS núm. 85 (20 de

febrer), pàg. 1273-1274.

SANTIAGO I RODRÍGUEZ, FINA (Grup Parlamentari

MÉS)

Proposicions no de llei

RGE núm. 9948/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a modificació de la normativa reguladora de les beques,

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1235-1236.

RGE núm. 10244/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa

a conveni amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC), DS núm. 82

(5 de febrer), pàg. 1239-1240 i 1242.

RGE núm. 11360/14, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat de cobrir les places d’inspectors

accidentals acomiadats a principi de curs, DS núm. 89 (26 de

març), pàg. 1317-1318.

RGE núm. 504/15, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a

ajornament de la LOMCE, DS núm. 83 (12 de febrer), pàg.

1246-1247 i 1250.

RGE núm. 555/15, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a ajornament de l’entrada en vigor de la LOMQE al

curs 2016-2017 per al curs d’ESO i batxillerat, DS núm. 83 (12

de febrer), pàg. 1246-1247 i 1250.

RGE núm. 2150/15, del Grup Parlamentari Socialista i

MÉS, relativa a recuperació de la filosofia en el currículum

d’ESO i batxillerat, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1305-1306

i 1308.

D’altres

Escrit RGE núm. 2854/15, del Grup Parlamentari Popular,

de modificació pla de treball de la Ponència d’estudi per tal

d’assegurar la participació en l’elaboració del pacte per

l’educació de totes les forces polítiques representades, així com

la de entitats i de persones expertes que es consideri

convenient, DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1310-1311.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I

UNIVERSITATS, MARIA NÚRIA RIERA I MARTOS

Compareixences

RGE núm. 4402/14, sobre els resultats acadèmics del curs

2013-2014, en relació amb els tres cursos anteriors, en especial

d’aquelles matèries no lingüístiques que s’han impartit en

anglès d’acord amb el decret TIL, així com sobre l’absentisme

i la conflictivitat escolar, DS núm.84 (19 de febrer), pàg. 1254-

1257, 1261-1263 i 1266. 

D’ALTRES

MEMBRE DEL CONSELL SUEC D’EDUCACIÓ, INGER

ENKVIST

Compareixences

En relació amb la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la

participació en l’elaboració del Pacte per l‘Educació de totes

les forces polítiques representades, així com la d’entitats i de

persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 85 (20

de febrer), pàg. 1270-1273 i 1275-1277.

JIMÉNEZ I CASTILLO, JUAN

Compareixences

Sobre l’Anàlisi de la situació educativa de les Illes Balears,

en relació amb la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la

participació en l’elaboració del Pacte per l‘Educació de totes
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les forces polítiques representades, així com la d’entitats i de

persones expertes que es consideri convenient, DS núm. 89 (26

de març), pàg. 1320-1323 i 1323-1324.

RUÍZ-BRAVO PEÑA, JULIÁN

Compareixences

Sobre la La reforma de la LOE, en relació amb la Ponència

d’estudi per tal d’assegurar la participació en l’elaboració del

Pacte per l’educació de totes les forces polítiques

representades, així com la d’entitats i de persones expertes que

es consideri convenient, DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1325-

1329 i 1330-1331.

TEMÀTIC

- A -
-

Absentisme escolar

DS núm. 84 (19 de febrer), pàg. 1254.

- B -

Beques

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1234.

- C - 

CEIP Sa Graduada de Maó

DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1284.

Conflictivitat escolar

DS núm. 84 (19 de febrer), pàg. 1254.

Cultura

consum

DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1282.

- E -

Esport base

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1315.

- F -

Filosofia en ESO i batxiller

DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1303.

- I -

Inspectors accidentals

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1315.

Institut Obert de Catalunya (IOC)

DS núm. 82 (5 de febrer), pàg. 1239.

- L -

LOM CE

DS núm. 83 (12 de febrer), pàg. 1246.

- M -

Mecenatge

cultural

DS núm. 86 (26 de febrer), pàg. 1282.

esportiu

DS núm. 87 (12 de març), pàg. 1295.

- P -

Pacte per l’educació

DS núm. 85 (20 de febrer), pàg. 1270.

DS núm. 88 (19 de març), pàg. 1309.

DS núm. 89 (26 de març), pàg. 1320.

- T -

TIL

DS núm. 84 (19 de febrer), pàg. 1254.
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