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INICIATIVES

PREGUNTES

RGE núm. 13487/16, relativa a actuacions pel mal
funcionament de les calderes de l’IES Cap de Llevant.
DS núm. 38, pàg. 584.

RGE núm. 13488/16, relativa a actuacions per a la
reparació de la coberta i d’altres de l’IES Pasqual Calbó.
DS núm. 38, pàg. 586.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

RGE núm. 16091/16, relativa a creació del primer centre
integrat d’FP a Menorca.
DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, relativa a la regulació dels llocs de feina
de caràcter docent per a la realització de funcions
específiques d’assessorament tècnic docent a l’àmbit de la
conselleria competent en educació.
DS núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, relativa a l’ampliació de l’horari de
l’Arxiu del Regne de Mallorca.
DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, relativa a deducció per cursar estudis
superiors fora de l’illa de residència.
DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, relativa a places suficients per acollir
tots els alumnes que superin les proves d’accés per accedir
al programa British Council.
DS núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, relativa a proposta per a un nou centre
educatiu a Mancor.
DS núm. 40, pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, relativa a proposta per a la reforma i
ampliació del CEIP Joan Mas i Verd a Montuïri.
DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1900/17, relativa a proposta per a l’adequació
del Conservatori d’Eivissa.
DS núm. 42, pàg. 654.

RGE núm. 1901/17, relativa a proposta per a la confecció
d’unitats de la quota de professorat als centres docents
públics per al curs 2017-2018.
DS núm. 42, pàg. 659.

RGE núm. 1902/17, relativa a proposta per a l’eliminació
de l’amiant de tots els centres educatius.
DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, relativa a proposta per a l’eliminació
de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 1904/17, relativa a proposta per al reforç de la
plantilla orgànica d’inspectors d’educació de les Illes
Balears.
DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 1905/17, relativa a proposta per a l’ampliació de
l’IES Joan Ramis i Ramis de Maó.
DS núm. 44, pàg. 689.

RGE núm. 2926/17, relativa a ajudes a l’educació infantil
de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, relativa a proposta per a l’ampliació de
l’institut de Binissalem.
DS núm. 45, pàg. 696.

RGE núm. 3064/17, relativa a menjador escolar a Sant Joan
de Labritja.
DS núm. 46, pàg. 706.

RGE núm. 3257/17, relativa a la publicació urgent de la
taxa de reposició de personal al servei de l’administració
pública.
DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3650/17, relativa a proposta per a la reforma i
l’ampliació del CEIP Blai Bonet i del CEIP Mare de Déu de
Consolació a Santanyí.
DS núm. 47, pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, relativa a ampliació de l’horari de la
biblioteca pública de Palma Can Sales.
DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, relativa a impuls de l’escola pública.
DS núm. 51, pàg. 806.

RGE núm. 3759/17, relativa a desenvolupament normatiu
necessari per garantir la igualtat.
DS núm. 47, pàg. 723.

RGE núm. 3760/17, relativa a promoció d’un nou model de
menjadors escolars basat en l’adquisició de productes
ecològics de proximitat i en la contractació d’empreses i
entitats que apliquin criteris socials.
DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 3954/17, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.

RGE núm. 4086/17, relativa a conveni amb la Fundació del
Teatre Reial de Madrid.
DS núm. 49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, relativa a passes per fer prescindible el
llibre de text en el sistema educatiu de les Illes Balears.
DS núm. 49, pàg. 770.
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RGE núm. 4345/17, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP.
DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 4524/17, relativa a equiparar les retribucions
d’IT dels docents d’escola concertada i dels docents
d’escola pública.
DS núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5162/17, relativa a implementació del mètode
Kiva.
DS núm. 52, pàg. 825.
DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5384/17, relativa a manteniment de l’actual seu
de l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic.
DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5865/17, relativa a modificació dels requisits de
titulació per a professorat docent.
DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, relativa a reconeixement de drets del
professorat interí.
DS núm. 56, pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, relativa a possibilitat d’ús de material
electrònic a les convocatòries per al professorat.
DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 7586/17, relativa a constitució de ponència per
al pacte educatiu.
DS núm. 57, pàg. 899.

RGE núm. 9338/17, relativa a augment de les ajudes a
centres d’educació infantil.
DS núm. 59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, relativa a refrigeració i eficiència
energètica en els centres docents.
DS núm. 59, pàg. 928.

RGE núm. 11848/17, relativa a modificació de l’article
148.d) del Reglament general de la Federació de Futbol de
les Illes Balears.
DS núm. 58, pàg. 913.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENCES

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del
rector de la Universitat de les Illes Balears, per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la
venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval;
i RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
vicerector primer de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre

el coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la
venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.
DS núm. 51, pàg. 804.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de
l’execució del Pla d’infraestructures.
DS núm. 54, pàg. 854.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del
Consell Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46
del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
DS núm. 59, pàg. 920.

COMPAREIXENCES

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu.
DS núm. 36, pàg. 544.

RGE núm. 1775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives.
DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la
línia política de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports; i per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, respectivament.
DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de
mestre d’educació infantil i primària.
DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions
sobre la venda de falsos medicaments contra el càncer i per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre
el coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la
venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament.
DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears,
per informar sobre les darreres informacions aparegudes
sobre el coneixement per part de la UIB des de l’any 2011
de la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat
Minerval.
DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de
l’execució del Pla d’infraestructures.
DS núm. 55, pàg. 858.
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Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes
per un Pacte, per tal que informin sobre el procés
d’elaboració del document anomenat Pacte per l’Educació
de les Illes Balears, com també dels obstacles amb els quals
s’han trobat durant l’esmentat procés d’elaboració.
DS núm. 60, pàg. 938.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears
que hagin emès un vot discrepant del de la majoria que
permeté d’aprovar el document anomenat Pacte per
l’Educació de les Illes Balears, per tal d’explicar les raons
que fonamentaren el seu vot.
DS núm. 61, pàg. 958.

INTERVINENTS

DIPUTATS

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg  689.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 3954/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les
Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

BALLESTER I NEBOT, OLGA (Grup Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei
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RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
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darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Compareixences

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.
RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

BAQUERO I GONZÁLEZ, MARIA ELENA (Grup
Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg. 689.

RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i l’ampliació del CEIP Blai Bonet i
del CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí. DS núm. 47,
pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3954/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

Compareixences

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

BUSQUETS I HIDALGO, ISABEL (Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca)
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Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i l’ampliació del CEIP Blai Bonet i

del CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí. DS núm. 47,
pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat. DS núm. 47, pàg. 723.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 3954/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.
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Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les
Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i l’ampliació del CEIP Blai Bonet i
del CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí. DS núm. 47,
pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat. DS núm. 47, pàg. 723.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
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constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg. 689.

Compareixences

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

CAMPS I CASASNOVAS, ANTONI (Grup Parlamentari
Popular)

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

CANO I JUAN, SILVIA (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat. DS núm. 47, pàg. 723.

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

Proposicions no de llei

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.
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RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

CASANOVA I PEIRO, ENRIQUE (Grup Parlamentari
Socialista)

Proposicions no de llei

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.
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RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les
Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

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

Preguntes

RGE núm. 13487/16, relativa a actuacions pel mal
funcionament de les calderes de l’IES Cap de Llevant. DS núm.
38, pàg. 584.

RGE núm. 13488/16, relativa a actuacions per a la reparació de
la coberta i d’altres de l’IES Pasqual Calbó. DS núm. 38, pàg.
586.

Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.
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RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg. 689.

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i l’ampliació del CEIP Blai Bonet i
del CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí. DS núm. 47,
pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat. DS núm. 47, pàg. 723.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 3954/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-044.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-044.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-045.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-045.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-046.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-046.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-047.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-046.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-051.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-047.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-049.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-047.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-049.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-049.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-049.pdf#page=12
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-051.pdf#page=13
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-052.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-052.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-057.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-052.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-058.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-056.pdf#page=2
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-056.pdf#page=8
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-057.pdf#page=7
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-059.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-059.pdf#page=4
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-059.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-059.pdf#page=10
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-058.pdf#page=5
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/comissions/CU-09-051.pdf#page=2


CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Índex any 2017 13

Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les
Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

HUERTAS I CALATAYUD, MARÍA CONSUELO  (Grup
Parlamentari Mixt)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

LAFUENTE I MIR, JUAN MANUEL (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 2926/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes a l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
DS núm. 45, pàg. 698.

Compareixences

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

MERCADAL I CAMPS, MARGARET (Grup
Parlamentari Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RAMON I ROSSELLÓ, SARA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.
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RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

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

Compareixences

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RIERA I MARTOS, MARIA NÚRIA (Grup Parlamentari
Popular)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1898/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a un nou centre educatiu a Mancor. DS núm. 40,
pàg. 610.

RGE núm. 1899/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i ampliació del CEIP Joan Mas i Verd
a Montuïri. DS núm. 40, pàg. 615.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg. 689.

RGE núm. 3026/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’institut de Binissalem. DS núm.
45, pàg. 696.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3650/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la reforma i l’ampliació del CEIP Blai Bonet i
del CEIP Mare de Déu de Consolació a Santanyí. DS núm. 47,
pàg. 720.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3759/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a desenvolupament normatiu necessari per
garantir la igualtat. DS núm. 47, pàg. 723.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 3954/17, dels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a oposicions de docents.
DS núm. 47, pàg. 728.
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RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 54, pàg. 854.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les
Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

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

Compareixences

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

SUREDA I MARTÍ, MARIA ANTÒNIA (Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears)

Proposicions no de llei

RGE núm. 16091/16, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a creació del primer centre integrat
d’FP a Menorca. DS núm. 37, pàg. 570.

RGE núm. 207/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
regulació dels llocs de feina de caràcter docent per a la
realització de funcions específiques d’assessorament tècnic
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docent a l’àmbit de la conselleria competent en educació. DS
núm. 37, pàg. 575.

RGE núm. 764/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a l’ampliació de l’horari de l’Arxiu del
Regne de Mallorca. DS núm. 38, pàg. 589.

RGE núm. 765/17, dels grups parlamentaris MÉS per Menorca,
MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a
deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa de
residència. DS núm. 39, pàg. 596.

RGE núm. 1893/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places suficients per acollir tots els alumnes que superin les
proves d’accés per accedir al programa British Council. DS
núm. 39, pàg. 600.

RGE núm. 1900/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’adequació del Conservatori d’Eivissa. DS núm.
42, pàg. 654.

RGE núm. 1901/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a la confecció d’unitats de la quota de professorat
als centres docents públics per al curs 2017-2018. DS núm. 42,
pàg. 659.

RGE núm. 1902/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de l’amiant de tots els centres
educatius. DS núm. 43, pàg. 670.

RGE núm. 1903/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’eliminació de barracons educatius a Balears.
DS núm. 43, pàg. 675.

RGE núm. 1904/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per al reforç de la plantilla orgànica d’inspectors
d’educació de les Illes Balears. DS núm. 44, pàg. 684.

RGE núm. 1905/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proposta per a l’ampliació de l’IES Joan Ramis i Ramis de
Maó. DS núm. 44, pàg. 689.

RGE núm. 3064/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
menjador escolar a Sant Joan de Labritja. DS núm. 46, pàg.
706.

RGE núm. 3257/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la publicació urgent de la taxa de reposició de personal al
servei de l’administració pública. DS núm. 46, pàg. 708.

RGE núm. 3749/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a ampliació de l’horari de la biblioteca
pública de Palma Can Sales. DS núm. 46, pàg. 712.

RGE núm. 3758/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a impuls de l’escola pública. DS núm. 51, pàg.
806.

RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials. DS núm. 49, pàg. 760.

RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid. DS núm.
49, pàg. 766.

RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el
sistema educatiu de les Illes Balears. DS núm. 49, pàg. 770.

RGE núm. 4345/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a anàlisi de l’estat de les
infraestructures d’FP. DS núm. 51, pàg. 815.

RGE núm. 4524/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a equiparar les retribucions d’IT dels
docents d’escola concertada i dels docents d’escola pública. DS
núm. 52, pàg. 822.

RGE núm. 5162/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implementació del mètode Kiva. DS núm. 57, pàg. 894.

RGE núm. 5865/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per a professorat
docent. DS núm. 58, pàg. 910.

RGE núm. 7046/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reconeixement de drets del professorat interí. DS núm. 56,
pàg. 882.

RGE núm. 7120/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
possibilitat d’ús de material electrònic a les convocatòries per
al professorat. DS núm. 56, pàg. 888.

RGE núm. 7586/17, dels grups parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
constitució de ponència per al pacte educatiu. DS núm. 57, pàg.
899.

RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augment de les ajudes a centres d’educació infantil. DS núm.
59, pàg. 922.

RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
refrigeració i eficiència energètica en els centres docents. DS
núm. 59, pàg. 928.

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

Sol·licituds de compareixences

RGE núm. 5856/17, del rector de la Universitat de les Illes
Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer; RGE núm. 6062/17, del rector
de la Universitat de les Illes Balears, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval; i RGE núm. 6063/17, del
vicerector d’Investigació i vicerector primer de la Universitat
de les Illes Balears, per informar sobre les darreres
informacions aparegudes sobre el coneixement per part de la
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UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el
càncer anomenat Minerval. DS núm. 51, pàg. 804.

Adopció d’acord per recaptar la compareixença dels
representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell
Escolar de les Illes Balears, prevista a l’article 46 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. DS núm. 59, pàg.
920.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, del conseller d’Educació i Universitat,
per tal d’informar sobre el Pla d’èxit educatiu. DS núm. 36,
pàg. 544.

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, del conseller
d’Educació i Universitat, per tal d’informar sobre el Pla
d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg. 622.

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, de la consellera de
Cultura, Participació i Esports, per tal d’informar sobre la línia
política de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports; i
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat,
respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

RGE núm. 5507/17, del conseller d’Educació i Universitat, per
tal d’informar sobre el Pla de millora dels estudis de mestre
d’educació infantil i primària. DS núm. 50, pàg. 782.

RGE núm. 5384/17, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, relativa a manteniment de l’actual seu de
l’Orquestra Simfònica a Son Dameto com a edifici
d’equipament públic. DS núm. 52, pàg. 825.

RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, del rector de la
Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la
venda de falsos medicaments contra el càncer i per informar
sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval,
respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

RGE núm. 6063/17, del vicerector d’Investigació i
Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears, per
informar sobre les darreres informacions aparegudes sobre el
coneixement per part de la UIB des de l’any 2011 de la venda
del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval. DS núm.
53, pàg. 832.

RGE núm. 7113/17, del director general de Planificació,
Ordenació i Centres, per tal d’explicar la situació de l’execució
del Pla d’infraestructures. DS núm. 55, pàg. 858.

Dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per un
Pacte, per tal que informin sobre el procés d’elaboració del
document anomenat Pacte per l’Educació de les Illes Balears,
com també dels obstacles amb els quals s’han trobat durant
l’esmentat procés d’elaboració. DS núm. 60, pàg. 938.

Dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que
hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté
d’aprovar el document anomenat Pacte per l’Educació de les

Illes Balears, per tal d’explicar les raons que fonamentaren el
seu vot. DS núm. 61, pàg. 958.

TARRÉS I MARÍ, XICO (Grup Parlamentari Socialista)

Proposicions no de llei 

RGE núm. 11848/17, dels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
modificació de l’article 148.d) del Reglament general de la
Federació de Futbol de les Illes Balears. DS núm. 58, pàg. 913.

MEMBRES DEL GOVERN

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

Preguntes

RGE núm. 13487/16, relativa a actuacions pel mal
funcionament de les calderes de l’IES Cap de Llevant. DS núm.
38, pàg. 584.
 
RGE núm. 13488/16, relativa a actuacions per a la reparació de
la coberta i d’altres de l’IES Pasqual Calbó. DS núm. 38, pàg.
586.

Compareixences

RGE núm. 15032/16, per tal d’informar sobre el Pla d’èxit
educatiu. DS núm. 36, pàg. 544.

RGE núm. 17775/16 i RGE núm. 2021/17, per tal d’informar
sobre el Pla d’infraestructures educatives. DS núm. 41, pàg.
622.

RGE núm. 5507/17, per tal d’informar sobre el Pla de millora
dels estudis de mestre d’educació infantil i primària. DS núm.
50, pàg. 782.

CONSELLERA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I
ESPORTS, FRANCESCA TUR I RIERA

Compareixences

RGE núm. 5254/17 i RGE núm. 5345/17, per tal d’informar
sobre la línia política de la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports; i per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, respectivament. DS núm. 48, pàg. 736.

ALTRES CÀRRECS

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS, LLORENÇ HUGUET I ROTGER
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Compareixença RGE núm. 5856/17 i RGE núm. 6062/17, per
donar explicacions sobre la venda de falsos medicaments
contra el càncer i per informar sobre les darreres informacions
aparegudes sobre el coneixement per part de la UIB des de
l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra el càncer
anomenat Minerval, respectivament. DS núm. 53, pàg. 832.

V I C E R E C T O R  D ’ I N V E S T I G A C I Ó  I
INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS, JAUME CAROT I GINÉ

Compareixença RGE núm. 6063/17, per informar sobre les
darreres informacions aparegudes sobre el coneixement per part
de la UIB des de l’any 2011 de la venda del fals fàrmac contra
el càncer anomenat Minerval. DS núm. 53, pàg. 832.

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓ,
ORDENACIÓ I CENTRES, ANTONIO MORANTE I
MILLA

Compareixença RGE núm. 7113/17, per tal d’explicar la
situació de l’execució del Pla d’infraestructures. DS núm. 55,
pàg. 858.

REPRESENTANTS DEL COL·LECTIU ILLES PER UN
PACTE: Bernat Josep Alemany i Ramis, Pepita Costa i
Tur, Llorenç Llop i Postic, Joana Maria Mas i Cuenca i
Francesca Riudavets i Florit. DS núm. 60, pàg. 938.

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS: Antoni Baos i Relucio (Comissions
Obreres de les Illes Balears) i Gabriel Caldentey i Ramos
(Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de
les Illes Balears). DS núm. 61, pàg. 958.

TEMÀTIC

- A -

Administració pública
DS núm. 46, pàg. 708.

Amiant, eliminació
DS núm. 43, pàg. 670.

Arxiu del Regne de Mallorca, ampliació d'horari
DS núm. 38, pàg. 589.

- B - 

Barracons educatius, eliminació
DS núm. 43, pàg. 675.

Biblioteca pública Can Sales, ampliació d'horari
DS núm. 46, pàg. 712.

British Council, places
DS núm. 39, pàg. 600.

- C - 

CEIP Joan Mas i Verd (Montuïri)
DS núm. 40, pàg. 615.

CEIP Blai Bonet i CEIP Mare de Déu de Consolació a
Santanyí
DS núm. 47, pàg. 720.

Centres docents públics
DS núm. 42, pàg. 659.
refrigeració i eficiència energètica
DS núm. 59, pàg. 928.

Centres d’educació infantil, ajudes
DS núm. 59, pàg. 922.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports, directrius
generals
DS núm. 48, pàg. 736.

Conservatori d’Eivissa
DS núm. 42, pàg. 654.

- D -

Docents d’escola concertada i d’escola pública
DS núm. 52, pàg. 822.

-E- 

Educació infantil, ajudes
DS núm. 45, pàg. 698.

Escola pública
DS núm. 51, pàg. 806.

Estudis superiors fora de l’illa de residència, deducció
DS núm. 39, pàg. 596.

- F -

Federació de futbol, Reglament general
DS núm. 58, pàg. 913.

Formació Professional, estat de les infraestructures
DS núm. 51, pàg. 815.

FP a Menorca
DS núm. 37, pàg. 570.
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Fundació del Teatre Reial de Madrid, conveni
DS núm. 49, pàg. 766.

- I -

IES de Binissalem
DS núm. 45, pàg. 696.

IES Cap de Llevant, calderes
DS núm. 38, pàg. 584.

IES Joan Ramis i Ramis de Maó, ampliació
DS núm. 44, pàg. 689.

IES Pasqual Calbó, coberta
DS núm. 38, pàg. 586.

Inspectors d’educació
DS núm. 44, pàg. 684.

Igualtat
DS núm. 47, pàg. 723.

- K -

Kiva, mètode
DS núm. 52, pàg. 825.
DS núm. 57, pàg. 894.

- L - 

Llibres de text
DS núm. 49, pàg. 770.

Llocs de feina
DS núm. 37, pàg. 575.

- M - 

Mancor, nou centre educatiu
DS núm. 40, pàg. 610.

Material electrònic, ús
DS núm. 56, pàg. 888.

Medicaments contra el càncer
DS núm. 51, pàg. 804.
DS núm. 53, pàg. 832.

Menjadors escolars
DS núm. 49, pàg. 760.
a Sant Joan de Labritja
DS núm. 46, pàg. 706.

Minerval
DS núm. 51, pàg. 804.
DS núm. 53, pàg. 832.

- O - 

Oposicions de docents
DS núm. 47, pàg. 728.

Orquestra Simfònica, seu
DS núm. 52, pàg. 825.

- P -

Pacte educatiu
DS núm. 60, pàg. 938.
DS núm. 61, pàg. 958.
ponència
DS núm. 57, pàg. 899.

Professorat
titulació
DS núm. 58, pàg. 910.
interí, drets
DS núm. 56, pàg. 882.

Pla d’èxit educatiu
DS núm. 36, pàg. 544.

Pla d’infraestructures educatives
DS núm. 54, pàg. 854.
DS núm. 55, pàg. 858.
DS núm. 41, pàg. 622.

Pla de millora dels estudis de mestre d’educació infantil i
primària
DS núm. 50, pàg. 782.
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