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En data de 24 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Palma ha adoptat el 
següent ACORD:  
 
1. Nomenar els membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds presentades a la convocatòria 
de subvencions al lloguer per al 2019 d’aquest Ajuntament que fou aprovada per acord de la Junta 
de Govern de 15 de maig de 2019 i publicada al BOIB de 21 de maig de 2019.  
President, Nancy Kerr Andreu, cap de departament d’Habitatge. Suplent, Joan Riera Jaume, gerent 
d’Urbanisme. 
Vocal 1: Titular: Margalida Cladera Colom, treballadora social-coordinadora; suplent: Eva García 
Márquez, treballadora social. De l’Oficina Antidesnonaments.  
Vocal 2: Titular: Isabel Teresa Pedrosa Roig, treballadora social; suplent: Angela Feijoo Rodríguez, 
treballadora, treballadora social. De l’Oficina Antidesnonaments. 
Vocal 3: Titular: Félix Amorós Pizá, tècnic jurídic; suplent: M. Angeles Deyà Gómez, tècnic jurídic. 
Del Patronat Municipal de l’Habitatge.  
Vocal 4: Titular: Juan Cañellas Vich; suplent Esteban Juan Martorell Mascaró. En representació de 
la Intervenció Municipal. 
Secretari: Titular: Juan García Lliteras, TAG de l’Oficina Antidesnonaments; suplent: José Carlos 
Casasayas Talens, TAG  de la Gerència d’Urbanisme. 
 
2. Ordenar la publicació d’aquest acord en les mateixes condicions i garanties que la convocatòria 
de les subvencions.  
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu 
de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà que 
s’hagi publicat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i l’art. 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local. 
D’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, 
comptadors des de l’endemà de la publicació. 
Sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre acció que estimin 
procedent. 
 
Palma, 26 de juliol de 219 
El TAG cap de secció d’Habitatge 
Juan García Lliteras 

PPrroocceeddiimmeenntt::     
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS AL LLOGUER PER 
AL 2019 

AAssssuummppttee::   
Publicació del nomenament dels membres de la comissió 
avaluadora  
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