RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 7 DE JUNY DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (1-6-2017).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 25 D'OCTUBRE DE
2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 285 DEL POLÍGON 6 DEL
TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA (EXP.: 2010/112, RECURS 2013/021
DEMOLICIÓ)
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Territori i
Infraestructures:
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 25 d'octubre
de 2013, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d'infracció urbanística a la parcel·la 285 del polígon 6 de Pollença, i havent-se
interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva
de l'Agència de 18 de maig de 2017, 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 18 de maig
de 2017, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. Pere Joan Bennassar
Campomar, actuant en nom i representació de l'entitat MAPE TURISTIC, SL, contra
l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i
Territorial de Mallorca de 25 d'octubre de 2013, pel qual es va ordenar a l'entitat MAPE
TURISTIC, SL, S la demolició de les actuacions realitzades en la parcel·la 285 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 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
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ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 30 D'OCTUBRE DE
2015 D'IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA INFRACCIÓ URBANÍSTICA
COMESA A LA PARCEL·LA 253 DEL POLÍGON 7 DEL TERME MUNICIPAL
DE MONTUÏRI (EXP.: 2010/329, RECURS 2015/14 SANCIÓ)
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Territori i
Infraestructures:
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 30 d'octubre
de 2015, el procediment sancionador incoat contra el Sr. ALC per la realització d'actes
d'edificació i ús del sòl constitutius d'infracció urbanística a la parcel·la 253 del polígon
7 de Montuïri, i havent-se interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG
Cap de la Secció Executiva de l'Agència de 26 de maig de 2017, 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 26 de maig
de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. ALC contra l'acord del Consell de Direcció
de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca pel qual es
va imposar la sanció amb motiu de les actuacions constitutives d'infracció urbanística en
la parcel·la 253 del polígon 7 del terme municipal de Montuïri.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 30 D'OCTUBRE DE
2015 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 253 DEL POLÍGON 7 DEL
TERME MUNICIPAL DE MONTUÏRI (EXP.: 2010/329, RECURS 2015/14
DEMOLICIÓ)
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Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Territori i
Infraestructures:
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 30 d'octubre
de 2015, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d'infracció urbanística a la parcel·la 253 del polígon 7 de Montuïri, i havent-se
interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció Executiva
de l'Agència de 26 de maig de 2017, 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 26 de maig
de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. ALC contra l'acord del Consell de Direcció
de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca pel qual es
va ordenar la demolició de les actuacions realitzades sense llicència i no legalitzades en
la parcel·la 253 del polígon 7 del terme municipal de Montuïri.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL RECURS
D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL CONSELL DE
DIRECCIÓ DE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 14 DE NOVEMBRE DE
2011 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE
D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 166 DEL POLÍGON 10 DEL
TERME MUNICIPAL DE MONTUÏRI (EXP.: 2011/021, RECURS 2011/035
DEMOLICIÓ).
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva de Territori i
Infraestructures:
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 14 de
novembre de 2011, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions
constitutives d'infracció urbanística a la parcel·la 166 del polígon 10 de Montuïri, i
havent-se interposat recurs d’alçada, a la vista de l'informe de la TAG Cap de la Secció
Executiva de l'Agència de 18 de maig de 2017, la Consellera Executiva de Territori i
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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 18 de maig
de 2017, els motius al·legats en el recurs d'alçada interposat pel Sr. MCF i la Sra. MFG
contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat
Urbanística i Territorial de Mallorca de 14 de novembre de 2011, pel qual es va ordenar
al Sr. C la demolició de les actuacions realitzades en la parcel·la 166 del polígon 10 del
terme municipal de Montuïri.
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 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques."
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