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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans
sol·licitada per dotze diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 3242/19).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 30 de juliol de 2019, acorda, per
unanimitat, de convocar, per al dia d'avui, la sessió
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic:

Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports
per tal d'informar sobre el tancament de l'alberg de La
Victòria a Alcúdia (RGE núm. 3241/19).

Palma, a 30 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió extraordinària de la

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
sol·licitada per dotze diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 3355/19).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 30 de juliol de 2019, acorda, per
unanimitat, de convocar, per al dia d'avui, la sessió
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic:

Compareixença del conseller de Mobilitat i Habitatge per
tal d'informar sobre l'anunci de la subhasta dels terrenys del
quarter de Son Busquets (RGE núm. 3354/19).

Palma, a 30 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 30 de juliol de 2019 per tal de dur a

terme les sessions extraordinàries de les comissions
d'Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans i de Medi
Ambient i Ordenació Territorial sol·licitades mitjançant els
escrits RGE núm. 3241/19 i 3354/19.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2019, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat per les
sessions de la Diputació Permanent del dia de la data respecte
de les sessions extraordinàries abans esmentades, acorda
d'habilitar dia 30 de juliol de 2019 per tal que es pugui procedir
a la celebració de les sessions de què es tracta.

Palma, a 30 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Delegació de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

al president de la cambra respecte de determinades
actuacions en relació amb el contracte per dur a terme les
obres urgents de reparació del forjat del sostre de la Sala
de Passes Perdudes de l'edifici seu del Parlament.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2019, un cop examinat l’informe tècnic de
l’arquitecte  Salvador Juan Mas, de 19 de juliol de 2019, sobre
defectes en el forjat de la Sala de Passes Perdudes, acorda:

1. La necessitat de dur a terme les obres urgents de reparació
del forjat del sostre de la Sala de Passes Perdudes del
Parlament pels motius exposats a l’informe esmentat i delega
en el President del Parlament les actuacions següents:

a) L’aprovació de la despesa.
b) L’aprovació del pressupost, sempre que es tracti d’un
import que no superi els 40.000€ (sense IVA).
c) La incorporació  a l’expedient de la factura i al projecte
d’obres corresponent si les normes específiques així ho
requereixen.
d) L’adopció, davant les autoritats competents, de totes les
actuacions i les gestions adients per a l’obtenció dels
permisos necessaris i les corresponents despeses que
s’ocasionin (per les taxes, llicències, etc.).

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=23
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-007.pdf#page=23


BOPIB núm. 8 -  30 de juliol de 2019 81

Aquesta delegació es publicarà al BOPIB i el president en
retrà compte oportunament a la Mesa de la cambra a la propera
sessió que se celebri.

2. En compliment de l’ordre d’execució urgent i amb caràcter
previ a les actuacions, nomenar Salvador Juan Mas, arquitecte,
com a tècnic director de les mesures cautelars i així es
comunicarà a l’Ajuntament de Palma.

3. Autoritzar l’arquitecte Salvador Juan Mas perquè faci les
gestions pertinents davant l’Ajuntament de Palma, i, en
especial, formalitzi verbalment una compareixença davant
d’aquest per sol·licitar l’autorització de l’inici de les obres
urgents de reparació del forjat del sostre de la Sala de Passes
Perdudes.

Palma, a 30 de juliol de 2019
El president del Parlament

Vicenç Thomàs i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Resolució de Presidència en relació amb e nomenament

del Sr. Antonio Palau i Nadal com a cap de gestió del
Gabinet de Presidència, amb caràcter de personal eventual
i adscripció funcional a la Presidència.

Atès que:

1. El Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, com a president del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant escrit RGE núm.
3983/2019 de 29 de juliol de 2019, ha acordat el nomenament
del Sr. Antonio Palau i Nadal, com a cap de gestió del Gabinet
de Presidència amb caràcter de personal eventual i adscripció
funcional al president del Parlament de les Illes Balears, amb
efectes econòmics i administratius des d’1 d’agost de 2019.

2. L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i cessament del personal eventual.

Resolució

1. El nomenament del Sr. Antonio Palau i Nadal amb DNI
núm. ******25, com a cap de gestió del Gabinet de Presidència
amb caràcter de personal eventual i amb adscripció funcional
a l’esmentada plaça, amb efectes econòmics i administratius
des de l’1 d’agost de 2019, i unes retribucions anuals de
44.739,52 €.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes,
comptador a partir del dia següent de la publicació de la present
resolució. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos
mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació

de la desestimació del recurs de reposició. Un cop
transcorregut un mes de la interposició del recurs potestatiu de
reposició sense que s’hagi notificat la resolució, s’entén
desestimat per silenci i es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Palma, sense limitació de
temps, mentre no hi hagi una resolució expressa.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
publicació de la resolució.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas,
qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de
conformitat amb els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

A la seu del Parlament, 29 de juliol de 2019
El president del Parlament de les Illes Balears
Vicenç Thomàs i Mulet
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