RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL
DE MALLORCA DE DIA 28 DE JUNY DE 2017
PRESIDÈNCIA
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (21-6-2017).
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA
INTERPOSAT PER LA SRA. MADL, EN REPRESENTACIÓ DE LA SRA.
MCPM, CONTRA L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA
DE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE
MALLORCA DE 17 DE JUNY DE 2016 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE
LES OBRES OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA
829 DEL POLÍGON 5 DE MURO.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva 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 17 de juny
de 2016, l'expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives
d'infracció urbanística a la parcel·la 829 del polígon 5 de Muro, 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 8 de juny 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 8 de juny
de 2017, el recurs d'alçada interposat per la Sra. MADL, en representació de la Sra.
MCPM, 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 829 del polígon 5
del terme municipal de Muro.
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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MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA 2017.
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i
Funció Pública:
Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel
Ple, en sessió realitzada dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 161, de 24-12-2016 i
BOIB núm. 28, de 7-3-2017, de correcció d’errades), per tal d’incorporar-hi i adaptar
les places corresponents als llocs de treball que es creen o modifiquen com a
conseqüència de la tramitació de la modificació de la vigent Relació de Llocs de
Treball, les quals no poden ser ajornades a l’exercici pressupostari següent, degut a la
necessitat de procedir a la seva cobertura urgent, a més de dur a terme algunes
correccions puntuals.
Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de
2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de
27 d'octubre, de consells insulars, en relació amb l’article 28.b) del Reglament Orgànic
del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm.
102, de 25 d’agost de 2001), redactat de conformitat amb l’acord del Ple de 12 de
desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016).
Atès que l'increment de la despesa que implica la modificació de plantilla es pot
compensar amb despeses d'altres unitats, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,a) de
l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.
Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla
preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim
Local, i l'article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del
Reial Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.
La consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca
eleva al Consell Executiu per a la posterior aprovació del Ple la següent proposta
d'acord:
1r.- APROVAR inicialment el projecte de modificació de la vigent plantilla de personal
del Consell de Mallorca per a l'any 2017, amb efectes de dia 1 de juliol de 2017, en els
termes que es recullen a continuació i elevar-lo al Ple per acordar-ne l'aprovació.
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL CONSELL DE MALLORCA DE
L´EXERCICI 2017
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PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA: ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Tècnica

Grup

On diu

Ha de dir

A1

60

59

Grup

On diu

Ha de dir

C2

165

164

Grup

On diu

Ha de dir

Arquitecte -a superior

A1

24

26

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

15

14

Tècnic -a superior

A1

39

40

Tècnic -a superior economista

A1

10

9

Tècnic -a superior patrimoni etnològic

A1

1

2

Grup

On diu

Ha de dir

Tècnic -a de sistemes d'informació territorial

A2

2

1

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

12

13

Grup

On diu

Ha de dir

AP

15

16

Grup

On diu

Ha de dir

TAG
Subescala Auxiliar
Auxiliar administració general
ESCALA: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala Tècnica
Classe Tècnica Superior

Classe Tècnica Mitja

Subescala Serveis Especials
Classe Comeses Especials

Ordenança - Porter –a

Classe Extinció d'Incendis
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Bomber -a conductor –a

C2

204

189

Caporal -a

C2

34

49

Grup

On diu

Ha de dir

AP

13

12

Grup

On diu

Ha de dir

Conductor -a L

C2

6

7

Oficial -a d'electricitat

C2

1

0

Classe Oficis
Mosso -a d'oficis

PERSONAL LABORAL
Categoria

2n- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública de 15 dies hàbils
comptadors de l’endemà de la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, i també a l’art. 169 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
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