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INICIATIVES

MESA DE LA COMISSIÓ

Elecció de president o presidenta.
DS núm. 32, pàg. 490.

ELABORACIÓ DE DICTÀMENS

De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, de modificació
de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 162-176.

PREGUNTES

RGE núm. 303/16 a 308/16, relatives a qualificació com
excelAlent d’un treball escolar que pot atemptar contra la
llibertat religiosa, a treballs escolars que puguin atemptar
contra la llibertat religiosa (1 i 2), a criteris d’avaluació a
l’IES Josep Maria Llompart en relació amb un treball
escolar que pot atemptar contra la llibertat religiosa i a
contingut curricular.
DS núm. 11, pàg. 182-186.

RGE núm. 1036/16 a 1038/16, relatives a protocol sobre
assetjament escolar.
DS núm. 12, pàg. 203-210.

RGE núm. 1557/16, relativa a centres educatius que es
pensen iniciar o millorar el present any.
DS núm. 21, pàg. 326-328.

RGE núm. 1558/16, relativa a actuacions per a la millora i
l’adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí.
DS núm. 21, pàg. 335-337.

RGE núm. 2452/16, relativa a CEIP Son Ferrer.
DS núm. 32, pàg. 492-493.

RGE núm. 4691/16 a 4701/16, relatives a contractació i a
títols acadèmics del Sr. Amadeu Corbera, a utilització
d’informació reservada d’un alumne, a coneixement per
part del Defensor del Menor de la utilització d’informació
reservada d’un alumne, a mesures disciplinàries, a mesures
per evitar nous casos d’assetjament del Sr. Amadeu
Corbera, a manca de resposta de la Conselleria d’Educació
davant casos d’assetjament i a ambient d’impunitat a les
aules.
DS núm. 21, pàg. 328-335.

RGE núm. 10241/16 i 10242/16, relatives a pressupost
d’educació.
DS núm. 32, pàg. 493-494.

RGE núm. 10381/16, relativa a educació a Eivissa (XI).
DS núm. 32, pàg. 491-492.

RGE núm. 10429/16, relativa a places de directors i
assessors dels centres de professorat (CEP).
DS núm. 33, pàg. 516-517.

RGE núm. 10430/16, relativa a suport tècnic per al
tractament d’alumnes amb autisme.
DS núm. 33, pàg. 517-518.

RGE núm. 12725/16 a 12732, relatives a inici del curs
escolar, mesures de seguretat, informe del director tècnic,
informes als serveis tècnics de l’Ajuntament de Ciutadella
que avalin l’inici de classes, decisió de començar l’activitat
docent, inici de les classes al CP Joan Benejam i a
responsabilitat de la Conselleria d’Educació i Universitat.
DS núm. 33, pàg. 519-525.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 1592/16, relativa a reconeixement i pagament
dels triennis al professorat associat a la UIB i millora de les
seves condicions laborals.
DS núm. 13, pàg. 214-216.

RGE núm. 1606/16, relativa a ús de les instalAlacions
esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 216-220.

RGE núm. 1607/16, relativa a foment de l’esport adaptat.
DS núm. 15, pàg. 242-244.

RGE núm. 1896/16, relativa a desenvolupament d’un pla de
millora d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement.
DS núm. 19, pàg. 294-301.

RGE núm. 1999/16, relativa als cavalls i les festes de Sant
Joan de Ciutadella.
DS núm. 18, pàg. 278-284.

RGE núm. 2474/16, relativa a la baixada del bou de
Fornalutx.
DS núm. 18, pàg. 284-291.

RGE núm. 2750/16, relativa a la creació d’un estatut de
l’artista.
DS núm. 19, pàg. 301-306.

RGE núm. 2751/16, relativa a comptabilitat de la percepció
de pensions amb els rendiments del treball derivats de
l’activitat creativa.
DS núm. 20, pàg. 310-314.

RGE núm. 2975/16, relativa a mostres educatives i de
professionals.
DS núm. 20, pàg. 314-321.

RGE núm. 3047/16, relativa a centres d’atenció
especialitzada.
DS núm. 22, pàg. 342-347.
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RGE núm. 3112/16, relativa a Premi Born.
DS núm. 22, pàg. 347-351.

RGE núm. 3623/16, relativa a impuls a la formació
universitària de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.
DS núm. 24, pàg. 364-370.

RGE núm. 3625/16, relativa a implementacions bàsiques als
centres d’ensenyament de persones adultes (CEPA).
DS núm. 23, pàg. 354-360.

RGE núm. 6265/16, relativa a construcció de noves
infraestructures educatives a Eivissa.
DS núm. 25, pàg. 380-385.

RGE núm. 6274/16, relativa a reconeixement i suport als
tres directors expedientats dels centres de secundària de
Menorca.
DS núm. 25, pàg. 385-391.

RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera.
DS núm. 27, pàg. 422-425.

RGE núm. 7063/16, relativa a paralització de les proves
d’avaluació individualitzada derivades de la LOMQE.
DS núm. 24, pàg. 370-377.

RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de
bus per a alumnes de Formació Professional.
DS núm. 27, pàg. 425-430.                                                       
    

RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association).
DS núm. 29, pàg. 448-450. 

RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les
modalitats insulars.
DS núm. 29, pàg. 450-459. 

RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a
derogació del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les
avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de
Batxillerat i a paralització, fins que s’arribi a un pacte
nacional per l’educació, del calendari d’implementació de
la LOMQE en tots aquells aspectes encara pendents de ser
implantats, la qual cosa suposa la derogació del Reial
Decret 310/2016, de 29 d’agost, pel qual es regulen les
avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de
Batxillerat.
DS núm. 28, pàg. 434-445.  

RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany
de Maó.
DS núm. 30, pàg. 462-465.

RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins.
DS núm. 30, pàg. 465-472.

RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de
suport als centres escolars.
DS núm. 31, pàg. 476-483.

RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la
qual es desplega el currículum de l’educació secundària
obligatòria a les Illes Balears.
DS núm. 31, pàg. 483-487.

RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions
esportives per elaborar un pla director d’instal·lacions
esportives de les Illes Balears.
DS núm. 34, pàg. 528-531.

RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent.
DS núm. 34, pàg. 531-534.

RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns
culturals i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra
romanguin a les Illes Balears.
DS núm. 35, pàg. 538-541.

SOLALICITUD DE COMPAREIXENÇA

RGE núm. 311/16, del Sr. Joan Marc Tur i Roig, director
de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre els valors que
transmet als menors de les Illes Balears l’avaluació
efectuada per una professora de l’IES Josep Maria
Llompart, amb la qualificació d’excelAlent, d’un vídeo
elaborat per un alument que conté missatges que podrien
atemptar contra la llibertat religiosa i contra el colAlectiu
homosexual.
DS núm. 12, pàg. 202-203.

RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 16, pàg. 250.

RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com
s’implementarà la simplificació i resolució anterior a l’inici
del curs de les convocatòries de les diverses línies d’ajuts a
les famílies, en vistes al curs 2016-2017.
DS núm. 12, pàg. 209-210.

COMPAREIXENCES
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RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a
Eivissa varen quedar sense matricular al començament del
present curs acadèmic.
DS núm. 11, pàg. 187-198.

RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears.
DS núm. 17, pàg. 254-272.

RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre
les línies programàtiques de la conselleria pel que fa a
cultura i esports i sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat.
DS núm. 26, pàg. 394-418.

RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017.
DS núm. 14, pàg. 226-239.

RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm
Turmeda de Son Roca.
DS núm. 32, pàg. 494-512.

INTERVINENTS

DIPUTATS

AGUILERA I CARRILLO, SALVADOR (Grup
Parlamentari Podem Illes Balears)

Preguntes
RGE núm. 10241/16 i 10242/16, relatives a pressupost
d’educació. DS núm. 32, pàg. 493 i 494.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, 
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 295-296.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
279-280.
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 285-286.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
311.

RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 316-
317.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 380-381.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 422-
423.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg. 427.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 529-530.
RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 532-533.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 189-190 i 196-197.
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 404-405 i 416.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari
Mixt):

Preguntes
RGE núm. 1036/16 a 1037/16, relatives a protocol sobre
assetjament escolar. DS núm. 12, pàg. 203-204 i 207-208.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement i pagament dels triennis al professorat
associat a la UIB i millora de les seves condicions laborals. DS
núm. 13, pàg. 215.
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 219.
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 244.
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 297-298.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
281.
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular,  relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 288.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 305.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
313.
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RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 319.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 346.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 350-351.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 359.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 383.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 390.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 424.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg.
428-429.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg.438-
440 i 443-444.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 464.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 468-469.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 480.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 485.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 540.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 192 i 197.
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 262-263 i 271.
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que

desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 408-409 i 417.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 231-232 i 237.
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 505-507 i 511.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 210.

BAQUERO I GONZÁLEZ, ELENA (Grup Parlamentari
Socialista)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 169-170 i 174.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 219-220.
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 243.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
281-283.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 302 i
305-306.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg. 310
i 314.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 347-348 i 351.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 385-387
i 390-391.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg. 426-
427.
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 448 i 450.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 464.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 528 i 531.
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RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 540-541.

Compareixences
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 409-410 i 417.

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

Proposicions no de llei
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 294-295 i
300-301.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 304.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
312.
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 317-
318.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 344-345.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 349.
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 364-367.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 358-359.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 423.
RGE núm. 7063/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a paralització de les proves d’avaluació individualitzada
derivades de la LOMQE. DS núm. 24, pàg. 371-372.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg.
427-428.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 454-455.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 477-478.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 484.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 528-529.

RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 533.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 538-540.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 191 i 197.
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 449. 

CAMARGO I FERNÁNDEZ, LAURA (Grup Parlamentari
Podem Illes Balears)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 165-166 i 172.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement i pagament dels triennis al professorat
associat a la UIB i millora de les seves condicions laborals. DS
núm. 13, pàg. 215.
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 217.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 303-304
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 344.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 349.
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 364-367.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 358.
RGE núm. 7063/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a paralització de les proves d’avaluació individualitzada
derivades de la LOMQE. DS núm. 24, pàg. 373-374.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 389.
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 449.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 453-454. 
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
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cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg. 435-
436, 442 i 443-444.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 463.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 466.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 477.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 483-484.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 539.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 209.

Compareixences
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 258-260, 269-270 i 272.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 228-229 i 236.
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 503 i 510.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Preguntes
RGE núm. 303/16 a 308/16, relatives a qualificació com
excelAlent d’un treball escolar que pot atemptar contra la
llibertat religiosa, a treballs escolars que puguin atemptar
contra la llibertat religiosa (1 i 2), a criteris d’avaluació a l’IES
Josep Maria Llompart en relació amb un treball escolar que pot
atemptar contra la llibertat religiosa i a contingut curricular, DS
núm. 11, pàg. 182-184, 185-186.
RGE núm. 4691/16 a 4701/16, relatives a contractació i a títols
acadèmics del Sr. Amadeu Corbera, a utilització d’informació
reservada d’un alumne, a coneixement per part del Defensor
del Menor de la utilització d’informació reservada d’un
alumne, a mesures disciplinàries, a mesures per evitar nous
casos d’assetjament del Sr. Amadeu Corbera, a manca de
resposta de la Conselleria d’Educació davant casos
d’assetjament i a ambient d’impunitat a les aules. DS núm. 21,
pàg. 329-330, 332-333.

RGE núm. 12725/16 a 12732, relatives a inici del curs escolar,
mesures de seguretat, informe del director tècnic, informes als
serveis tècnics de l’Ajuntament de Ciutadella que avalin l’inici
de classes, decisió de començar l’activitat docent, inici de les
classes al CP Joan Benejam i a responsabilitat de la Conselleria
d’Educació i Universitat. DS núm. 33, pàg. 519-521 i 523-524.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
278-279, 283-284.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 452-453.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 466.

Compareixences
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 499-500 i 501-502.

CANO I JUAN, SÍLVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 288-290.

CAPELLÀ I ROIG, MARGALIDA (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 166 i 172.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement i pagament dels triennis al professorat
associat a la UIB i millora de les seves condicions laborals. DS
núm. 13, pàg. 214 i 216.
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 217-218.
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 242-243.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
280.
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 286-287.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 382.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 389.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
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finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg.436-
437 i 442-443.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 463.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 466-467.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 209.

Compareixences
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 260-261 i 270.

CASANOVA I PEIRO, ENRIC (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement i pagament dels triennis al professorat
associat a la UIB i millora de les seves condicions laborals. DS
núm. 13, pàg. 216.
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 297.
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 315
i 320-321.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 342-343
i 347.
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 364-365-366.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 355-356.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 383-384.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 424-
425.

RGE núm. 7063/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a paralització de les proves d’avaluació individualitzada
derivades de la LOMQE. DS núm. 24, pàg. 370-371 i 376-377.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg. 434-
435 i 441-442.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 469-470.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 480-481.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 486-487. 
RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 533-534.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 192 i 198.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 232 i 237.
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 507 i 511.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 209.

CASTELLS I BARÓ, JOSEP (Grup Parlamentari MÉS
per Menorca)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 167-169 i 173-174.

Proposicions no de llei
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RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 218.
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 243.
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 299-300.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
281.
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 287-288.
RGE núm. 2750/16, relativa a la creació d’un estatut de
l’artista. DS núm. 19, pàg. 304-305.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
312-313.
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 318-
319.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 345-346.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 350.
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 368.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 356-357.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 382-383.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 387.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 424.
RGE núm. 7063/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a paralització de les proves d’avaluació individualitzada
derivades de la LOMQE. DS núm. 24, pàg. 372-373.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg. 428. 
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 449.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 456-457.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació

Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg.437-
438 i 443.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 463-464.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 467-468 i 472.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 478-479 i 482.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 485.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 530-531.
RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 531-532 i 534.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 540.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 16,
pàg. 250.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 209.

Compareixences
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 407-408 i 417.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 230-231 i 237.
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 504-505 i 511.

FERNÁNDEZ I HERRANZ, SANDRA (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 242 i 244.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 343-344.

Compareixences 
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
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simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 235-236.

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

Compareixences
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 261-262 i 270-271.

JEREZ I JUAN, MIQUEL ÀNGEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 284-285 i
290.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 162-163, 170-171 i 175-176.

Preguntes
RGE núm. 10429/16, relativa a places de directors i assessors
dels centres de professorat (CEP). DS núm. 33, pàg. 516 i 517.
RGE núm. 10430/16, relativa a suport tècnic per al tractament
d’alumnes amb autisme. DS núm. 33, pàg. 517 i 518.

Proposicions no de llei
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 348-349.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 357-358.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 387-388.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 538.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 462 i 465.
RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 532.

MELIÀ I QUES, JOSEP (Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS)

Elaboració de dictàmens

De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 166-167, 172-173 i 174.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 218.

PERICAY I HOSTA, XAVIER (Grup Parlamentari Mixt)

Elaboració de dictàmens
De la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
DS núm. 10, pàg. 163-165 i 171-172.

Proposicions no de llei
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 450.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 450-452 i 458-459.

RAMON I ROSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei
RGE núm. 1606/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ús de les instalAlacions esportives de centres educatius públics.
DS núm. 13, pàg. 217 i 220.
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 298.
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 315-
316.
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 364-366-367.
RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 380 i 384-385.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 422.
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 449. 
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 483 i 487.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 529.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
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simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 209.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 190-191 i 197.

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

Compareixences
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 405-406 i 416.

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

Preguntes
RGE núm. 10381/16, relativa a educació a Eivissa (XI). DS
núm. 32, pàg. 491-492.
RGE núm. 2452/16, relativa a CEIP Son Ferrer. DS núm. 32,
pàg. 492.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1607/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment de l’esport adaptat. DS núm. 15, pàg. 24244.
RGE núm. 1896/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a desenvolupament d’un pla de millora
d’infraestructures i recursos per a les tecnologies
d’aprenentatge i el coneixement. DS núm. 19, pàg. 298-299.
RGE núm. 1999/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa als
cavalls i les festes de Sant Joan de Ciutadella. DS núm. 18, pàg.
280-281.
RGE núm. 2474/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
la baixada del bou de Fornalutx. DS núm. 18, pàg. 287.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 304.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
312.
RGE núm. 2975/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mostres educatives i de professionals. DS núm. 20, pàg. 318.
RGE núm. 3047/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres d’atenció especialitzada. DS núm. 22, pàg. 345.
RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Premi Born. DS núm. 22, pàg. 349-350.
RGE núm. 3625/16, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a implementacions
bàsiques als centres d’ensenyament de persones adultes
(CEPA). DS núm. 23, pàg. 354-355 i 359-360.

RGE núm. 6265/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció de noves infraestructures educatives a Eivissa. DS
núm. 25, pàg. 382.
RGE núm. 6274/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement i suport als tres directors expedientats dels
centres de secundària de Menorca. DS núm. 25, pàg. 389-390.
RGE núm. 6562/16, relativa a incorporació dels estudis de
dansa i música tradicional d’Eivissa al Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera. DS núm. 27, pàg. 422 i
425.
RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg. 425-
426 i 429-430.
RGE núm. 11155/16, relativa a participació als jocs IGA
(Island Games Association). DS núm. 29, pàg. 449 i 450.
RGE núm. 11419/16, relativa a l’ús i estudi de les modalitats
insulars. DS núm. 29, pàg. 455.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg. 441.
RGE núm. 12000/16, relativa a manteniment i suport al Pla
pilot d’educació plurilingüe al CEIP Antoni Juan Alemany de
Maó. DS núm. 30, pàg. 463.
RGE núm. 12633/16, relativa a retorn de la dignitat als
professors interins. DS núm. 30, pàg. 465-466 i 470-471.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 478.
RGE núm. 13422/16, relativa a modificació de l’Ordre del
conseller d’Educació i Universitat, de 23 de maig, per la qual
es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria
a les Illes Balears. DS núm. 31, pàg. 484.
RGE núm. 14327/16, relativa a cens d’instal·lacions esportives
per elaborar un pla director d’instal·lacions esportives de les
Illes Balears. DS núm. 34, pàg. 530.
RGE núm. 14568/16, relativa a igualtat en l’accés a la
promoció del talent. DS núm. 34, pàg. 533.
RGE núm. 14641/16, relativa a garantir que els béns culturals
i béns artístics de la Caixa d’Estalvis de Sa Nostra romanguin
a les Illes Balears. DS núm. 35, pàg. 538 i 541.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, per tal d’explicar com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 12, pàg. 210.

Compareixences
RGE núm. 745/16, del conseller d’Educació i Universitat, sobre
els motius pels quals 16 nens i nenes d’infantil a Eivissa varen
quedar sense matricular al començament del present curs
acadèmic. DS núm. 11, pàg. 191-192 i 197.
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RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 406-407 i 416-417.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 229-230 i 236-237.

TUR I RIBAS, SÍLVIA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
RGE núm. 3623/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
impuls a la formació universitària de l’Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. DS núm. 24, pàg. 364-365 i 369-370.

THOMÀS I MULET, VICENÇ (Grup Parlamentari
Socialista)

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 16,
pàg. 250.

Compareixences
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 263-265 i 271-272. 

VIDAL I VIDAL, MIQUEL (Grup Parlamentari Popular)

Preguntes
RGE núm. 1557/16, relativa a centres educatius que es pensen
iniciar o millorar el present any. DS núm. 21, pàg. 326 i 327.
RGE núm. 1558/16, relativa a actuacions per a la millora i
l’adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí. DS núm. 21,
pàg. 335 i 336.

Proposicions no de llei
RGE núm. 1592/16, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a reconeixement i pagament dels triennis al professorat
associat a la UIB i millora de les seves condicions laborals. DS
núm. 13, pàg. 214.
RGE núm. 2750/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la creació d’un estatut de l’artista. DS núm. 19, pàg. 303.
RGE núm. 2751/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptabilitat de la percepció de pensions amb els rendiments
del treball derivats de l’activitat creativa. DS núm. 20, pàg.
311.
RGE núm. 7063/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a paralització de les proves d’avaluació individualitzada
derivades de la LOMQE. DS núm. 24, pàg. 374-375.

RGE núm. 9035/16, relativa a creació de noves aturades de bus
per a alumnes de Formació Professional. DS núm. 27, pàg. 427,
428-429.
RGE núm. 11890/16, 11956/16 i 11971/16, relatives a
derogació del Reial Decret de Revàlides LOMQE, a derogació
del Reial Decret 310/2016, pel qual es regulen les avaluacions
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat i a
paralització, fins que s’arribi a un pacte nacional per
l’educació, del calendari d’implementació de la LOMQE en
tots aquells aspectes encara pendents de ser implantats, la qual
cosa suposa la derogació del Reial Decret 310/2016, de 29
d’agost, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació
Secundària Obligatòria i de Batxillerat. DS núm. 28, pàg.440-
441.
RGE núm. 12723/16, relativa a dotació de personal de suport
als centres escolars. DS núm. 31, pàg. 476 i 481-482.

SolAlicitud de compareixença
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 16,
pàg. 250.

Compareixences
RGE núm. 4084/16, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre la creació de la facultat de
medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS núm. 17,
pàg. 258 i 269.
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, de la consellera de
Transparència, Cultura i Esports, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 403-404 i 416.
RGE núm. 8324/16, del director general d’Innovació i
Comunitat Educativa, sobre com s’implementarà la
simplificació i resolució anterior a l’inici del curs de les
convocatòries de les diverses línies d’ajuts a les famílies, en
vistes al curs 2016-2017. DS núm. 14, pàg. 228 i 235.

MEMBRES DEL GOVERN

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT, MARTÍ
XAVIER MARCH I CERDÀ

Preguntes
RGE núm. 303/16 a 308/16, relatives a qualificació com
excelAlent d’un treball escolar que pot atemptar contra la
llibertat religiosa, a treballs escolars que puguin atemptar
contra la llibertat religiosa (1 i 2), a criteris d’avaluació a l’IES
Josep Maria Llompart en relació amb un treball escolar que pot
atemptar contra la llibertat religiosa i a contingut curricular, 
DS núm. 11, pàg. 184-185 i 186.
RGE núm. 1036/16 a 1038/16, relatives a protocol sobre
assetjament escolar. DS núm. 12, pàg. 204-207 i 208.
RGE núm. 1557/16, relativa a centres educatius que es pensen
iniciar o millorar el present any. DS núm. 21, pàg. 326-328.
RGE núm. 2452/16, relativa a CEIP Son Ferrer. DS núm. 32,
pàg. 492-493.
RGE núm. 4691/16 a 4701/16, relatives a contractació i a títols
acadèmics del Sr. Amadeu Corbera, a utilització d’informació
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reservada d’un alumne, a coneixement per part del Defensor
del Menor de la utilització d’informació reservada d’un
alumne, a mesures disciplinàries, a mesures per evitar nous
casos d’assetjament del Sr. Amadeu Corbera, a manca de
resposta de la Conselleria d’Educació davant casos
d’assetjament i a ambient d’impunitat a les aules. DS núm. 21,
pàg. 330-331 i 333-335.
RGE núm. 10241/16 i 10242/16, relatives a pressupost
d’educació. DS núm. 32, pàg. 493 i 494.
RGE núm. 10381/16, relativa a educació a Eivissa (XI). DS
núm. 32, pàg. 491-492.
RGE núm. 10429/16, relativa a places de directors i assessors
dels centres de professorat (CEP). DS núm. 33, pàg. 516 i 517.
RGE núm. 10430/16, relativa a suport tècnic per al tractament
d’alumnes amb autisme. DS núm. 33, pàg. 517 i 518.
RGE núm. 12725/16 a 12732, relatives a inici del curs escolar,
mesures de seguretat, informe del director tècnic, informes als
serveis tècnics de l’Ajuntament de Ciutadella que avalin l’inici
de classes, decisió de començar l’activitat docent, inici de les
classes al CP Joan Benejam i a responsabilitat de la Conselleria
d’Educació i Universitat. DS núm. 33, pàg. 521-523 i 524-525.

Compareixences
RGE núm. 745/16, sobre els motius pels quals 16 nens i nenes
d’infantil a Eivissa varen quedar sense matricular al
començament del present curs acadèmic. DS núm. 11 (4 de
febrer), pàg. 187-189, 193-196 i 198.
RGE núm. 14416/16, del conseller d’Educació i Universitat,
sobre l’agressió a una menor en el Col·legi Anselm Turmeda
de Son Roca. DS núm. 32, pàg. 495-499, 500, 502-503, 508-
510 i 511-512.

CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA, CULTURA I
ESPORTS, RUTH MATEU I VINENT

Preguntes
RGE núm. 1558/16, relativa a actuacions per a la millora i
l’adequació de la casa de Blai Bonet a Santanyí. DS núm. 21,
pàg. 335-337.

Compareixences
RGE núm. 5747/16 i 5982/16, per tal d’informar sobre les
línies programàtiques de la conselleria pel que fa a cultura i
esports i sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. DS núm.
26, pàg. 394-403 410-415 i 417-418.

ALTRES CÀRRECS

DIRECTOR GENERAL D’INNOVACIÓ I COMUNITAT
EDUCATIVA, JAUME RIBAS I SEGUÍ

Compareixences
RGE núm. 8324/16, sobre com s’implementarà la simplificació
i resolució anterior a l’inici del curs de les convocatòries de les
diverses línies d’ajuts a les famílies, en vistes al curs 2016-
2017. DS núm. 12, pàg. 226-227, 232-235 i 237-239.

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS, LLORENÇ HUGUET I ROTGER

Compareixences
RGE núm. 4084/16, per tal d’informar sobre la creació de la
facultat de medicina de la Universitat de les Illes Balears. DS
núm. 17, pàg. 254-258, 265-269 i 272.

TEMÀTIC

- A -

Accés promoció del talent
DS núm. 34, pàg. 531.

Activitat creativa
DS núm. 20, pàg. 310.

Alumnes amb autisme
DS núm. 33, pàg. 517.

Amadeu Corbera
DS núm. 21, pàg. 328.

Assetjament escolar
mesures
DS núm. 21, pàg. 328.
protocol
DS núm. 12, pàg. 203.

Atenció especialitzada
DS núm. 22, pàg. 342.

Aules
DS núm. 21, pàg. 328.

- B -

Blai Bonet
millora i adequació casa Santanyí
DS núm. 21, pàg. 335.

Bou de Fornalutx
DS núm. 18, pàg. 284.

- C -

Caixa d’Estalvis Sa Nostra
DS núm. 35, pàg. 538.

Centres 
educatius
DS núm. 21, pàg. 326.
d’ensenyament de persones adultes
(CEPA)
DS núm. 23, pàg. 354.
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escolars
DS núm. 31, pàg. 476.
de professorat
DS núm. 33, pàg. 516.

CEIP 
Antoni Juan Alemany
DS núm. 30, pàg. 462.
Son Ferrer
DS núm. 32, pàg. 492.

CP Joan Benejam de Ciutadella
DS núm. 33, pàg. 519.

Col·legi Anselm Turmeda de Son Roca
DS núm. 32, pàg. 494.

Conselleria 
d’Educació i Universitat
DS núm. 33, pàg. 519.
de Transparència, Cultura i Esports
DS núm. 26, , pàg. 394.

Conservatori Professional d’Eivissa i Formentera
DS núm. 27, pàg. 422.

Contingut curricular
DS núm. 11, pàg. 182.

- D -

Directors expedientats
suport
DS núm. 25, pàg. 385.

Directors i assessors
DS núm. 33, pàg. 516.

- E -

Educació a Eivissa
DS núm. 32, pàg. 491.

Escola d’Hoteleria
impuls formació universitària
DS núm. 24, pàg. 364.

ESO avaluacions finals
derogació Reial Decret 310/2016
DS núm. 28, pàg. 434.
modificació Ordre conseller
d’Educació i Universitat
DS núm. 31, pàg. 483.

Esport adaptat
DS núm. 15, pàg. 242.

Estatut de l’artista
DS núm. 19, pàg. 301.

- F -

Facultat de medicina 
creació
DS núm. 16, pàg. 250.
DS núm. 17, pàg. 254.

Festes Sant Joan de Ciutadella
cavalls
DS núm. 18, pàg. 278.

Formació Professional
DS núm. 27, pàg. 425.

- I -

IES Josep Maria Llompart
DS núm. 11, pàg. 182.

IGA (Island Games Association)
participació
DS núm. 29, pàg. 448.

Infraestructures educatives
DS núm. 25, pàg. 380.

InstalAlacions esportives dels centres educatius
DS núm. 13, pàg. 216.

- L -

Línies d’ajuts a les famílies
curs 2016-2017
DS núm. 12, pàg. 209.
DS núm. 14, pàg. 226.

Llei 3/1986, de normalització lingüística
DS núm. 10, pàg. 162.

Llibertat religiosa
DS núm. 11, pàg. 182.

LOMQE
DS núm. 28, pàg. 434.

paralització proves
DS núm. 24, pàg. 370.

- M -

Matriculació curs acadèmic
DS núm. 11, pàg. 187.

 



Mesures disciplinàries
DS núm. 21, pàg. 328.

Modalitats insulars
DS núm. 29, pàg. 450.

Mostres educatives i de professionals
DS núm. 20, pàg. 314.

- P -

Pla 
de millora d’infraestructures i
recursos
DS núm. 19, pàg. 294.
pilot d’instal·lacions esportives
DS núm. 34, pàg. 528.

Premi Born
DS núm. 22, pàg. 347.

Pressupost d’educació
DS núm. 32, pàg. 494.

Professors interins
DS núm. 30, pàg. 465.

- U -

Universitat de les Illes Balears (UIB)
DS núm. 13, pàg. 215. 
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