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quan el lloc se suprimeixi de la relació de llocs de treball i
s’amortitza.

3. S’ordena l’adscripció de la persona esmentada al
departament d’Informàtica de l’Àrea Tecnològica i de Gestió
Patrimonial. Els efectes econòmics i administratius del
nomenament seran des de dia 18 de novembre de 2020, per la
qual cosa, així constarà a l’acte de presa de possessió de la
plaça.

4. S’ordena la publicació d’aquesta resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Interposició de recursos

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 es 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.

Palma, 11 de novembre de 2020
El president del Parlament de les Illes Balears 
Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Modificació de l’acord de la Mesa i la Junta de

Portaveus del Parlament de les Illes Balears, davant
l’aïllament o la quarantena per COVID d’un diputat o
diputada.

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessions dels dies 11 i 13 de novembre de 2020,
respectivament, adopten per unanimitat l'acord següent:

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sengles sessions de 10 de setembre de 2020,
acordaren, per unanimitat, d’aprovar mesures per desenvolupar
una activitat parlamentària normalitzada.

Ateses les circumstàncies i la dinàmica parlamentària, la
Mesa, en sessió de dia 27 d’octubre de 2020, va adoptar un
acord respecte de les votacions a la sessió parlamentària de dia
28 d’octubre de 2020. A la vista dels resultats satisfactoris
d’aquest acord, la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus,
per unanimitat, acorden de modificar els acords de dia 10 de
setembre, per la qual cosa es proposa que el paràgraf 4 de la
norma segona (sessions plenàries) i el paràgraf 4 de la norma
tercera (comissions parlamentàries), quedin redactats de la
manera següent:

“Els diputats i les diputades que participin virtualment a la
sessió, votaran simultàniament amb la resta de diputats i
diputades presents.

Quan la Presidència sotmeti a votació algun punt de l’ordre
del dia, dins el mateix lapse de temps de què disposen els
diputats i les diputades presents per prémer el botó de
votació, els diputats i les diputades que hi participin
virtualment emetran el seu vot mitjançant l’exhibició d’un
cartell on hi figurarà exclusivament i d’una manera ben
visible la paraula “SÍ”, “NO” o “ABSTENCIÓ”.

Acabada la votació, el president proclamarà el resultat fent
esment del còmput dels vots dels diputats i les diputades
presents i del còmput dels vots dels diputats i les diputades
que participen virtualment a la sessió.”

Palma, a 13 de novembre de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 73, de 5 de
novembre de 2020.

-  Pàg. 4189. Disposició addicional sisena.

Les referències contingudes en aquesta disposició, relatives
a la Llei de l'habitatge de les Illes Balears, s'han de considerar
fetes a la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les
Illes Balears, i no a la Llei 3/2018, que és com hi figura.


