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RELACIÓ D’ACORD ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 26 D’OCTUBRE DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
PUNT 1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (19-10-2016) 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PUNT 2. PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ ALS GRUPS POLÍTICS DE LA 
CORPORACIÓ PER A LÚS DE LES SALES DE REUNIONS I DE FORMACIÓ 
DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA 
FORMACIÓ DELS SEUS MEMBRES I PERSONAL ADSCRIT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Participació Ciutadana i Presidència: 
 
Atès que, amb l’objectiu de racionalitzar l’ús dels espais de que disposa el Consell de 
Mallorca, es considera adequat ampliar la disponibilitat de les sales de reunions i de 
formació que es troben als diferents edificis del Consell de Mallorca. 
 
Atès el previst a l’art. 1 b) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca 
quant a la competència del Consell Executiu per a l’aprovació dels plans d’actuació que 
proposin els Departaments. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
1.- Autoritzar als Grups Polítics de la corporació per a l’ús de les sales de reunions i de 
formació dels diferents edificis del Consell de Mallorca per a la formació dels seus 
membres i el personal eventual adscrit. Aquest ús s’haurà de fer d’acord amb les 
condicions definides pels coordinadors de cadascun dels edificis afectats. 
 
 
PUNT 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA LOCAL PER A LA 
IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Participació Ciutadana i Presidència: 
 
Antecedents 

La directora insular d'Igualtat, mitjançant informe de 23 de setembre de 2016 informa que és 
d'interès del Departament de Participació Ciutadana i Presidència així com dels diferents 
municipis de Mallorca, intensificar els canals de col·laboració i cooperació entre les institucions 
per tal de fomentar la igualtat de gènere al conjunt dels municipis de Mallorca. Amb aquesta 
finalitat es pretén crear una xarxa estable que articuli les estructures i mecanismes necessaris 
perquè els ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures d’igualtat en el seu àmbit 
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municipal en torn a diferents línies estratègiques: 1-Transversalitat de les polítiques de gènere; 
2- Apoderament de les dones, 3- Abordatge de la violència masclista; 4- Sensibilització de la 
població general.  

A l’esmentat informe exposa que l’Estratègia Local és una iniciativa per generar un compromís 
compartit per a la construcció, de manera conjunta amb els municipis, de la integració de la 
perspectiva de gènere a nivell local. És també l’eina que permet assolir un nivell d’interacció 
elevat entre els diferents agents polítics i institucionals de Mallorca. Pretén no només sumar 
esforços sinó multiplicar els seus efectes. 

La directora insular d'Igualtat fa constar a l’informe esmentat que l'aprovació de l'Estratègia 
Local no implica cap despesa per al Consell de Mallorca i no suposa cap contraprestació 
econòmica amb els municipis que vulguin formar part de l’Estratègia Local.  

Fonaments Jurídics 
 
L’article 31.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local fixa com 
a finalitats pròpies de la Província i, per extensió, dels Consells Insulars, assegurar la prestació 
integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal. 
 
L’art. 14.3 de la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes fixa com a criteri d’actuació dels poders públics la col·laboració entre les diferents 
administracions públiques en l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats, mentre 
que l’article 14.9 es refereix al foment d’instruments de col·laboració entre les diferents 
administracions públiques i els agents socials, les associacions de dones i altres entitats 
privades. Finalment l’art 21.2 insta a les entitats locals a integrar el dret d’igualtat en l’exercici 
de les seves competències i a col·laborar, a aquest efecte, amb la resta de les administracions 
públiques.  
 
Pel que fa a la Llei autonòmica 11/2016,de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, l’art 3.1 l) 
estableix que els poders publics s’han de regir, entre altres, pel següent principi general:  
“L’impuls de les relacions entre les administracions, les institucions i els agents socials basades 
en els principis de col·laboració, coordinació i cooperació, per garantir la igualtat entre dones i 
homes”. L’art 10.2 de la llei esmentada estableix que “Les administracions competents en cada 
cas han d’impulsar la creació d’òrgans i instruments de col·laboració amb la finalitat de garantir 
que les diferents actuacions públiques en matèria d’igualtat es produeixin a partir de la 
informació recíproca, la consulta i la coordinació entre les administracions públiques de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears.” 
 
El Decret de 10 de juliol de 2015, pel que es determina l’organització del Consell de Mallorca, 
al seu article 4 atribueix al Departament de Participació Ciutadana i Presidència la competència 
per proposar l’ordenació del desenvolupament de polítiques de gènere i relacionades amb la 
dona.  

La competència per aprovar els plans d’actuació correspon al Consell Executiu, tal com 
determina l’art. 1 b) del Decret d’Organització. 

 
Atès l’informe de fiscalització de la Intervenció General, d’11 d’octubre de 2016 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament Orgànic del 
Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència proposa al 
Consell Executiu l’adopció del següent  
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ACORD 

 
 

1. Aprovar l’Estratègia Local per a la igualtat entre dones i homes que s’adjunta com a annex. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Secretaria General i a la Intervenció General. 
 
 
ESTRATÈGIA LOCAL PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES. 
 
QUÈ ÉS L’ESTRATÈGIA LOCAL?  
 
En compliment de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes; la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la 
Llei  12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes 
Balears, el Consell ha d’assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a Mallorca.  
 
Per això, cal que estableixi unes línies de treball per avançar en la igualtat real en tots 
els àmbits de la vida política, econòmica, social i cultural del nostre territori, tenint en 
compte que els municipis són els ens de major proximitat amb la ciutadania i el marc de 
referència del govern municipal, per la qual cosa tenen l’oportunitat de facilitar i 
promoure la igualtat de gènere al territori. 
 
La Direcció Insular d’Igualtat ha de donar suport als municipis de Mallorca per 
impulsar polítiques locals d’igualtat de manera transversal. Aquesta transversalització 
de gènere preveu dues vessants: l’externa (que fa referència a la ciutadania) i la interna 
(que fa referència a l’organització de la pròpia institució). L’estratègia local és l’espai 
per generar un compromís compartit per construir, de manera conjunta amb els 
municipis, de la integració de la perspectiva de gènere a nivell local.  
 
L’estratègia local també és l’eina per assolir un nivell d’interacció elevat entre els 
diferents agents polítics i institucionals de Mallorca, per sumar esforços i multiplicar-ne 
els efectes. Aquesta eina es configura com un procés participatiu que contribuirà a la 
construcció d’un espai i un model social en el qual les dones i els homes de Mallorca 
treballin de manera conjunta i en xarxa per assolir una igualtat de gènere real i efectiva.   
 
OBJECTIUS  
 
Objectiu general: 
Fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca, a través 
d’una xarxa estable que articuli les estructures i els mecanismes necessaris perquè els 
ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures d’igualtat en el seu àmbit 
municipal.  
 
Objectius específics: 

1- Assolir un compromís institucional estable amb les polítiques d’igualtat per part 
de tots els municipis de Mallorca. 
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2- Fomentar i dinamitzar les polítiques d’igualtat en l’àmbit local.  
3- Incidir en la informació, formació i sensibilització en matèria d’igualtat de la 

població dels municipis.  
4- Articular una resposta integral contra la violència de gènere per avançar en 

l’eradicació.  
5- Sensibilitzar la societat per modificar els rols tradicionals de gènere i eliminar 

els estereotips sexistes.  
6- Millorar la qualitat de vida de les dones i afavorir un canvi de clima que 

condueixi cap una societat lliure de masclismes. 
 
 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

1- Transversalitat de les polítiques de gènere. 
2- Apoderament de les dones. 
3- Abordatge de la violència masclista. 
4- Sensibilització de la població general. 

 

ACCIONS PER LÍNIA ESTRATÈGICA: 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 1 
TRANSVERSALITAT DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE 

1.1. Suport a la implementació de plans d’igualtat a l’organització 
interna dels municipis així com plans d’igualtat locals que impactin en 
la ciutadania. 
1.2. Assistències tècniques per a la implantació de la perspectiva de 
gènere en la gestió municipal en les diferents àrees implicades, incloent-
hi la  planificació,  disseny del territori, infraestructures i equipaments. 
1.3. Informació, formació i sensibilització en matèria d’igualtat de 
gènere al personal al servei dels ajuntaments així com a la ciutadania en 
general. 

ACCIONS  

1.4. Línia de subvencions a ajuntaments.  
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 2 
 APODERAMENT DE LES DONES 

2.1. Desenvolupament del programa Genèrica, escola per la igualtat 
adreçat a augmentar la capacitat d’agència de les dones. 
2.2. Organització de les trobades de dones.  
2.3. Oferta de tallers adreçats a donar suport a l’associacionisme. 
2.4. Augment de la visibilitat de les aportacions de les dones de 
Mallorca:  Campanya Mallorca té nom de dona.  
2.5. Creació i manteniment d’estructures estables al territori que 
permetin articular les xarxes locals de participació de les dones.  

ACCIONS  

2.6. Línia de subvencions a associacions l’objectiu de les quals sigui 
l’apoderament de les dones. 

 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 3  
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LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
3.1. Implementació  del  Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de 

violències masclistes mitjançant cursos d’autodefensa i tallers de 
prevenció de la violència masclista entre d’altres . 
3.2. Facilitació  de l’accés als recursos per a víctimes de violència 
masclista a les dones que viuen als municipis. 

ACCIONS  

3.3. Tramitació de l’ajuda a víctimes de violència masclista de l’article 
27 de la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes 

 
 
 
 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA 4 
SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ GENERAL  

4.1. Formació i sensibilització adreçades a la població general. 
4.2. Organització d’actes culturals (exposicions, vídeofòrums, teatre). 

ACCIONS  

4.3. Conscienciació per l’eradicació d’agressions sexistes i masclistes a 
les festes i espais lúdics amb l’extensió de la campanya No i punt! 

 
 
 

L’ESTRATÈGIA PAS A PAS   
 
Les primeres passes per impulsar i començar a treballar són: 
 
Els ajuntaments: 
 

1- Aprovar l’adhesió a l’estratègia del Ple o de l’òrgan competent.  
2- Nomenar una persona política i una altra de tècnica per posar en marxa 

l’Estratègia. 
3- Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la feina. 
4- Difondre entre la població de cada municipi la participació a l’Estratègia. 

 
 
Direcció Insular d’Igualtat: 
 

1- Habilitar un espai virtual que possibiliti el treball col·laboratiu i l’accés a la 
informació. 

2- Recollir els compromisos d’adhesió dels ajuntaments. 
3- Organitzar comissions comarcals per a la igualtat  entre els pobles participants. 
4- Nomenar una persona tècnica de suport per a tasques de  secretaria, seguiment i 

control del compliment de l’estratègia.  
5- Planificar la formació bàsica en matèria de mesures d’igualtat en els municipis. 
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6- Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la feina: dies 
internacionals, genèrica, pacte ciutadà contra la violència de gènere,  Mallorca té 

nom de dona, plans d’igualtat i pressuposts amb perspectiva de gènere. 
7- Estendre la cobertura territorial dels espais de dones.  
8- Crear una línia de subvencions per ajuntaments i associacions, l’objecte de les 

quals sigui l’apoderament de les dones.  
 
VIGÈNCIA 
 
L'Estratègia Local d'Igualtat tindrà una vigència de 4 anys a partir de la seva aprovació. 
No obstant això, l'estratègia es sotmetrà a avaluacions anuals que poden modificar la 
seva estructura i contingut en funció de: 

• La detecció de noves necessitats (canvis a l'entorn, canvis normatius, econòmics 
i demogràfics) 

• Anàlisi dels processos de treball (activitats i temps d'execució de les activitats, 
errors detectats, utilització de mecanismes i recursos) 

• Disponibilitat de recursos (humans, econòmics) 
• Resultats obtinguts (resultats, efectes i impacte final) 
• Qualitat (objectius: grau en què els resultats del projecte compleixen els marcats; 

subjectius: valoració de les diferents parts interessades del projecte i dels seus 
resultats) 

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 4. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA DE 27 DE JULIOL DE 2012 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES 
OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 287 
DEL POLÍGON 6 DE POLLENÇA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de juliol 
de 2012, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 
287 del polígon 6 de Pollença, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada pel 
Sr. SRP, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 30 de 
setembre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el 
CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de 
setembre de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. SRP, 
contra l’acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat 
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Urbanística i Territorial de Mallorca de 27 de juliol de 2012, d’imposició de sanció per 
la infracció urbanística comesa a la parcel·la 287 del polígon 6 del terme municipal de 
Pollença. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
PUNT 5. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA DE 27 DE JULIOL DE 2012 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ LES 
OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 287 
DEL POLÍGON 6 DE POLLENÇA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de juliol 
de 2012, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 287 del polígon 6 de Pollença, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada pel Sr. SRP, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència 
de 3 d'octubre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa 
que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 3 d'octubre 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr SRP, contra l’acord 
del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca de 27 de juliol de 2012, pel qual es va ordenar la demolició de 
les obres realitzades en la parcel·la 287 del polígon 6 del terme municipal de Pollença. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
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No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
PUNT 6. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA DE 2 DE DESEMBRE DE 2009 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER 
LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 
270 DEL POLÍGON 3 DE SANTANYÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 2 de 
desembre de 2009, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 270 del polígon 3 de Santanyí, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada pel Sr. BSB, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència 
de 3 d'octubre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa 
que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 3 d'octubre 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. BSB, contra l’acord 
del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca de 2 de desembre de 2009, d’imposició de sanció per la infracció 
urbanística comesa a la parcel·la 270 del polígon 3 del terme municipal de Santanyí. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
PUNT 7. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
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MALLORCA DE 2 DE DESEMBRE DE 2009 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ 
LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 
270 DEL POLÍGON 3 DE SANTANYÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 2 de 
desembre de 2009, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a 
la parcel·la 270 del polígon 3 de Santanyí, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada pel Sr. BSB, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència 
de 3 d'octubre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa 
que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 3 d'octubre 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. BSB, contra l’acord 
del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i 
Territorial de Mallorca de 2 de desembre de 2009, pel qual es va ordenar la demolició 
de les obres realitzades en la parcel·la 270 del polígon 3 del terme municipal de 
Santanyí. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
PUNT 8. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA DE 10 DE MAIG 2011 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES 
OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 58 
DEL POLÍGON 1 D’ALGAIDA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 10 de maig 
de 2011, l’expedient sancionador incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 
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58 del polígon 1 d'Algaida, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada pel Sr. 
JER, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 28 de 
setembre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el 
CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          

ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 28 de 
setembre de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. JER, 
contra l’acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca de 10 de maig de 2011, d’imposició de sanció per 
la infracció urbanística comesa a la parcel·la 58 del polígon 1 del terme municipal 
d'Algaida. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 
PUNT 9. RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT 
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE 
PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE 
MALLORCA DE 31 DE MAIG 2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ LES 
OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 178 
DEL POLÍGON 2 DE PUIGPUNYENT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de Territori i Infraestructuras: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 31 de maig 
de 2013, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 178 del polígon 2 de Puigpunyent, i havent-se interposat contra dit acord 
recurs d’alçada pel Sr. DRP, atès l’informe de la TAG cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de 28 de setembre de 2016, la Consellera Executiva de Territori i 
Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti 
el següent 
                                          

ACORD 
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Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 28 de 
setembre de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. DRP, 
contra l’acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat 
Urbanística i Territorial de Mallorca de 31 de maig de 2013, pel qual es va ordenar la 
demolició de les obres realitzades en la parcel·la 178 del polígon 2 del terme municipal 
de Puigpunyent. 
  
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
 


