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2. COMISSIONS PARLAMENT

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

2.4. COMPAREIXENCES

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)

A)

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la mobilització contra el Partit Popular convocada per
la directora de l'IES Pau Casasnoves d'Inca (RGE núm.
5742/10).

RGE núm. 1285/11, de set diputats membres de la
Diputació Permanent, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer de 2011, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, qui, acompanyat de la directora general de Planificació
i Centres, del cap del Departament d'Inspecció i de la cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2011, conformement
amb l'article 183 del Reglament de la cambra, admet a tràmit
l'escrit esmentat, i acorda la compareixença, la data de la qual
es fixarà oportunament, de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda davant la Diputació Permanent, per tal d'informar sobre
la reunió mantinguda en el Consell de Política Fiscal i Financera
el passat 27 d'abril.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Debat i votació del Primer Pla estratègic de Serveis Socials
de les Illes Balears 2011-2014 (RGE núm. 633/11).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 de març de 2011, es procedí a
debatre el pla esmentat, presentat pel Govern de les Illes
Balears, respecte del qual el Grup Parlamentari Popular s'hi
pronuncià en contra, i la resta de grups, a favor.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de maig de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 16 de
desembre de 2010, comunicada per l'escrit amb RGS núm.
7100/2010, de dia 16 de desembre de 2010, el Sr. Galo
Quintanilla i Montenegro fou nomenat personal eventual adscrit
al servei del Grup Parlamentari Socialista en substitució de la
Sra. Isabel Ramallo i Alcover mentre duri la baixa per
maternitat d’aquesta.
Atès que dia 18 d’abril de 2011 finalitza la baixa per
maternitat de l’anterior i, per tant, es reincorpora al servei com
a personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 13 d’abril de 2011, en ús de les facultats previstes a l’article
5 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Galo Quintanilla i Montenegro com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 17 d’abril de
2011.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 15 d’abril de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 17 de juliol
de 2008, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 8497/2008, de
dia 17 de juliol de 2008, la Sra. Mercè Chumillas i Heredia fou
nomenada personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Mixt.
Atès que mitjançant l'escrit RGE núm. 1245/2011, de dia 18
d'abril de 2011, l'anterior presenta la seva renúncia a la plaça de
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari Mixt, amb
efectes des de dia 1 de maig de 2011.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament de la Sra. Mercè Chumillas i Heredia com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23)
adscrita al servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 1 de maig de 2011.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
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partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.
A la seu del Parlament, a 18 d’abril de 2011.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Aina Rado i Ferrando.
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