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C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut RGE núm. 4893/15.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6640/15,
presentat per la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i accepta la retirada de
la pregunta esmentada, relativa a qualificació professional i
tasques del Sr. Jordan Thomas Llamas.
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

El procediment a seguir per a la designació pel Ple de la
cambra dels tres representants del Parlament en Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears, serà el següent:
1. Els tres representants del Parlament al si del Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears seran designats pel Ple, a
proposta dels grups parlamentaris.
2. Amb l’antelació suficient que determini la Mesa del
Parlament, els grups parlamentaris proposaran els candidats. A
aquesta proposta s’hi haurà d’adjuntar la relació de mèrits i
d’altres circumstàncies que acreditin la idoneïtat dels candidats
proposats, d’acord amb la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.

D)

3. La Mesa del Parlament de les Illes Balears comprovarà el
compliment dels requisits establerts respecte de cada candidat
proposat. Examinades les propostes de candidatures, aquestes
s’inclouran a l’ordre del dia d’una sessió plenària.

Resolució de Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
Parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

4. A la sessió plenària, la Presidència anunciarà els noms dels
candidats proposats pels distints grups parlamentaris i la
resolució de la Mesa respecte de cadascun d’aquests.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2015, amb el parer favorable de la Junta de
Portaveus en sessió del mateix dia acorda d'aprovar la resolució
següent:
Resolució de la Presidència reguladora de les normes de
procediment per a la designació dels representants del
parlament de les Illes Balears en el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears
L’article 7 de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, que
regula la composició del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears, disposa que tres dels membres que integren
l’esmentat Consell Social han de ser designats pel Parlament de
les Illes Balears. Aquests representants hauran de ser persones
de competència reconeguda en algun dels àmbits de la vida
social, cultural, científica, professional, laboral o econòmica de
les Illes Balears i hauran de ser designats tenint en compte les
especificitats científiques, tècniques, culturals i professionals
amb què s’exerceixen la docència i la recerca a la Universitat
de les Illes Balears. Els apartats 4, 5 i 6 del dit article 7 de la
Llei 2/2003, de 20 de març, estableix les causes d’inelegibilitat
i d’incompatibilitat que els afecten.
Atès que no està previst ni a la llei esmentada ni al
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el procediment al
qual la cambra autonòmica s’ha de subjectar per dur a terme la
designació de què es tracta, i atès que es considera ara
convenient canviar el sistema previst a la Resolució de la
Presidència, de 10 de setembre de 2003, reguladora d’aquesta
qüestió, per tal d’adaptar-lo a l’actual composició de la cambra,
aquesta Presidència, d’acord amb la M esa i la Junta de
Portaveus, en ús de les atribucions que té conferides i d’acord
amb l’establert a l’article 33 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, dicta la següent

5. La votació serà secreta i pel sistema de paperetes. Cadascun
dels diputats presents a la votació escriurà a la seva papereta el
nom d’una sola persona de les proposades.
6. En resultaran elegides les tres persones proposades que
hauran obtingut el major nombre de vots.
7. Un cop acabada la votació, la Presidència en proclamarà el
resultat i, posteriorment, comunicarà els noms dels designats
com a representants del Parlament al Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears al Govern de les Illes Balears
perquè en procedeixi al nomenament, conformement amb
l’establert a l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,
d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears.
Palma, a 7 d'octubre de 2015.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Cessament de personal eventual.
Resolució de la Presidència
Atès que per Resolució de la Presidència de dia 22 de juliol
de 2015, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 2528/2015, de
dia 23 de juliol de 2015, heu estat nomenada com a personal
eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari Socialista,

