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COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS 
 

Dijous, 5 d’octubre de 2017. Sala Verda. 

A la sessió de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de 

les Illes Balears celebrada avui horabaixa s’ha procedit al debat i a la votació 

de dues proposicions no de llei, les quals han estat aprovades. 

I 
La primera proposició, relativa a modificació dels requisits de titulació per a 
professorat docent, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i 

defensada pel diputat Enrique Casanova, ha estat aprovada amb la redacció 

següent: 

 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a modificar els 

requisits de titulació per al professorat establert al Reial Decret 665/2015, de 17 

de juliol, per poder facilitar la impartició d’àrees i assignatures considerades 

com “afins” al professorat d’ESO i Batxillerat de centres sostinguts amb fons 

públics amb la finalitat de poder complimentar jornades laborals. 

 

Intervencions 
Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: 
Núria Riera (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Margalida 
Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les 

Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-

Ciutadans).  

 

Votació 
Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per 

8 vots a favor (MÉS per Menorca, El Pi, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears 

i Socialista), 4 vots en contra (Popular) i 1 abstenció (Mixt-Ciutadans).   

 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106968&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=106968&camp=high
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II 
La segona proposició, relativa a modificació de l'article 148 d) del Reglament 
General de la Federació de Futbol de les Illes Balears, presentada 

conjuntament per tots els grups parlamentaris, defensada pels parlamentaris 

Xico Tarrés (Socialista), Sara Ramón (Popular), Laura Camargo (Podem Illes 

Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per 

Menorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga 
Ballester (Mixt-Ciutadans), ha estat aprovada per unanimitat amb la redacció 

següent:  
 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar 

a la Federació de Futbol de les Illes Balears que modifiqui l’article 148 lletra d) 

del Reglament General, per tal que les joves de 14 anys puguin seguir jugant als 

seus equips de categoria masculina fins que ho desitgin. 

 

Ordre del dia 
Àudio 
 
 

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=113186&camp=high
http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=113186&camp=high
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=11882
https://youtu.be/peNqcx_FYOE
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