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Assumpte:  Moció sobre la convocatòria de subvencions per l’esbucament 
d’obres il�legals de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i 
territorial de Mallorca. 
 

A la darrera sessió del Consell de direcció de l’Agència de protecció de la legalitat 
urbanística i territorial de Mallorca que es va celebrar el passat 14 de novembre de 
2011 s’aprovaren les bases de la convocatòria pública de subvencions adreçades als 
ajuntament per la demolició d’edificacions il�legals. 
 
Aprofitam l’ocasió per a manifestar que l’Agència no ens sembla l’entitat més adequada 
per la gestió d’una convocatòria de subvencions per a tots els ajuntaments de 
Mallorca. 
 
A parer nostre les bases i sobretot els criteris de resolució dificulten moltíssim que tots 
els ajuntaments hi puguin accedir amb igualtat de condicions. Igualment l’import de 
les convocatòries sembla ridícul vistes les sancions econòmiques que imposa l’Agència i 
que no retornen als ajuntaments on estan ubicades les obres expedientades. 
 

Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
1. Que s’anul�li la convocatòria aprovada per l’Agència de protecció de la legalitat 

urbanística i territorial de Mallorca. 
 
2. Que la convocatòria es tramiti des del Departament d’Urbanisme i Territori. 
 
3. Que es modifiquin les bases actuals amb els següents aspectes: a) Passar dels 

170.000€  actuals a 300.000€; b) Que es mantingui el criteri de població com a 
criteri de resolució; c) Que el criteri b de resolució de la convocatòria actual es 
transformi en espais amb diferents graus de protecció: Màxima protecció (ANEI) 
5 punts; Protecció mitjana (ARIP, rústic protegit,...) 3 punts; protecció baixa 
(rústic comú) 1 punt. 

 
4. Que el criteri que fa referència a l’antiguitat de la sentència (4b) quedi suprimit. 

 
 
Palma, 9 de desembre de 2011 
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