
Votacions de la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports de dia 20 de 

setembre de 2018 

 

Escrit RGE núm. 327/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se 

sol·licita la compareixença urgent de la consellera de Cultura, Educació i Esports, per 

tal d’informar sobre el finançament que rep l’Obra Cultural Balear per part de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 

Acordada la recaptació de la compareixent per: 

Vots emesos  10 

 Vots a favor     8 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    2 

 

Escrit RGE núm. 3071/18, presentada per 3 diputats de la Comissió de Cultura, 

Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita 

la compareixença del fiscal de Menors, Sr. José Díaz Cappa, per tal d’explicar la 

situació general dels menors en els centres educatius de les Illes Balears. 

 

Acordada la recaptació del compareixent per: 

Vots emesos  10 

 Vots a favor     9 

 Vots en contra    1 

 Abstencions    0 

 

Escrit RGE núm. 4413/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relatiu a la 

compareixença urgent del conseller d’Educació i Universitat, per tal que aclareixi les 

contradiccions entre les seves declaracions i les del fiscal de Menors, respecte del 

conveni i protocol d’actuació en les casos d’assetjament a menors a centres educatius. 

 

Acordada la recaptació del compareixent per: 

Vots emesos  10 

 Vots a favor     9 

 Vots en contra    0 

 Abstencions    1 

 

Proposició  no de llei RGE núm. 10127/17, presentada pel Grup Parlamentari 

Popular, relativa a desplegament del projecte de recerca integrador per a la millora de 

l’educació elaborat per l’IRIE. 

 

Punts núm. 1 i 2 rebutjats per: 

Vots emesos  10 

 Vots a favor     2 

 Vots en contra    7 

 Abstencions    1 

 

Punt núm. 3 aprovat per: 

Vots emesos  10 

 Vots a favor     9 

 Vots en contra    0 



 Abstencions    1 

 

 

 
 

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


