
Votacions de la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports de dia 1 de 

juny de 2017 

 

 

Sol.licitud de compareixença RGE núm. 5856/17, presentada pel Grup Parlamentari 

Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença URGENT del rector de la 

Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre la venda de falsos 

medicaments contra el càncer.  

 

Acordada per unanimitat la recaptació del compareixent. 

 

Sol.licitud de compareixença RGE núm. 6062/17, presentada pel Grup Parlamentari 

Podem Illes Balears,  mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del rector 

de la Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre el coneixement de la 

UIB de la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.  

 

Acordada per unanimitat la recaptació del compareixent. 

 

RGE núm. 6063/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant 

el qual se sol·licita la compareixença urgent del vicerector d’investigació i vicerector 

primer de la Universitat de les Illes Balears, per donar explicacions sobre el 

coneixement de la UIB de la venda del fals fàrmac contra el càncer anomenat Minerval.  

 

Acordada la recaptació del compareixent per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     7 

 Vots en contra    5 

 Abstencions    1 

 

Proposició no de llei RGE núm. 5758/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem 

Illes Balears, relativa a impuls de l’escola pública. 

 

Punt núm. 1 rebutjat per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     2 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    4 

 

Punts núm. 2, 3 i 7 rebutjats per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     2 

 Vots en contra  11 

 Abstencions    0 

 

Punts núm. 4 i 5 rebutjats per: 

 Vots emesos  13 

 Vots a favor     6 

 Vots en contra    7 

 Abstencions      0 

 



 Punt núm. 6 aprovat per: 

Vots emesos  13 

 Vots a favor     8 

 Vots en contra    5 

 Abstencions    0 

 

Proposició no de llei RGE núm. 4345/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-

Proposta per les Illes Balears, relativa a anàlisi de les infraestructures d’FP. 

 

Aprovada per unanimitat. 

 

 

 

 

 

 

 
Per a una informació més detallada, podeu consultar el corresponent diari de sessions. 


