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19énc¡a de Defensa delTerritor

,
)

Palma, 17 de desembre de zozo

REUNITS

D'una banda, la Sra. Maria Antónia Garcias Roig, Presidenta de l'Agéncia
de defensa del territori de Mallorca, que actua en nom i representació del
Consell de Mallorca, corporació amb domicili al carrer Palau Reial, r, de
Palma, amb el núm. d'identificació fiscal SoTrroozF, en virtut de la

delegació de signatura de la presidéncia del Consell de Mallorca feta per
Decret de data zo de febrer de zozo, i amb fonament en l'acord del Ple

del Consell de Mallorca de dia ro de desembre de zozo.

I d'altra part, la Sra. Francisca Mora Veny, que actua en nom i

representació del municipi de Porreres, amb domicili a la Plaga de la Vila,
t7, o7o6z, amb el número d'identificació fiscal Po7o43ooC, amb fonament
en l'acord de ple de l'Ajuntament de adoptat en sessió de z8 de setembre
de zozo.

EXPOSEN

l.- Els Estatuts de l'Agéncia de defensa del territori de Mallorca foren
aprovats per l'acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 8 de novembre
de zor8, publicat en el BOIB núm. 4r, de 3o de marg de zotg.

D'acord amb el seu article primer, l'Agéncia de defensa del territori de
Mallorca és un organisme autónom, de carácter adm¡n¡strat¡u, dotat de
personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat
d'actuació en el compliment de les seves funcions, per al

desenvolupament, per part de l'administració del Consell de Mallorca, de
les tasques d'inspecció, relaurac¡ó de la legalitat i sanció en matéria
d'urbanisme i litoral, així com de totes les altres competéncies que li

assignen els seus Estatuts.

¡

L'article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles

58 i 64.r in fine de la Llei zolzoo6, de r5 de desembre, munic¡pal i de régim
local de les llles Balears, els municipis de l'llla de Mallorca podran delegar
les competéncies d'inspecció, supervisió, sanció i relabliment de la

legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirá
mitjangant l'Agéncia de defensa del territori de Mallorca, en els termes ¡

condic'lons establerts en els seus Efatuts ien els corresponents convenis
de delegació.

ll.- L'Ajuntament de Porreres té atribuides competénc¡es en matéria de

disciplina urbanística en virtut del que disposen els articles z9.z.c) de la

Llei zolzoo6, de r5 de desembre, municipal ide régim local de les llles

Balears. i z5.z.a) de la Llei 7ttg85, de z d'abril, reguladora de les bases de
régim local.

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES EN MATÉRIA DE DISCIPLINA
URBANíSNCA DEL MUNICIPI DE PORRERES A L'AGÉNCIA DE DEFENSA DEL
TERRITORI DE MALLORCA



L'avantdita Llei 7/1985, en el seu art¡cle ro, determina que l'Administració
local i les restants Administracions públiques ajustaran les seves relacions
recÍproques als deures d'informació mútua, col.laboració, coordinació i

respecte als ámbits competencials respectius; ique procedirá la
coordinació de les competéncies de les ent¡tats locals entre sí i,
especialment, amb les de les restants Admin¡strac¡ons públiques, quan les
activ¡tats o els serveis locals transcendeixin l'interés propi de les
corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment els de les
dites Administracions o siguin concurrents o complementaris dels
d'aquestes.

Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matéria de
régim local, aprovat pel Decret legislatiu 78th986, de 18 d'abril, en el seu
article 69, estableix que les competéncies compartides o concurrents
podran ser exercides conjuntament per l'Administració de l'Estat o de la
Comunitat Autónoma ila Local, mitjangant la confitució d'ens
¡nstrumentals de carácter públic o privat.

lll.- En virtut del que expressa l'article 7o.r de l'Estatut d'autonomia de les
llles Balears, en la redacció donada per la Llei orgánica r/zoo7, de z8 de
febrer, són competéncies própies dels consells insulars les matéries
d'urbanisme ihabitabilitat. A la vegada, l'article r5.5 de la Llei elzorT, de
z9 de desembre, d'urbanisme de les llles Balears, recull que, d'acord amb
la normativa específica, es poden crear entitats urbanístiques especials
dependents de les administracions de base territorial esmentades en els
apartats anteriors del mateix precepte, que poden assumir o rebre dels
municipis delegacions de competéncies en matéria de planificació igestió,
en els casos en qué actuen com a administració, com també en matéria
d'intervenció en l'edificació i l'ús del só|, disciplina urbanística i altres fins
análegs. Les delegacions de competéncies municipals es poden realitzar
directament a les ent¡tats urbanístiques especials, o també a les

adminilracions matriu de base territor¡al, que poden' desconcentrar o
descentralitzar el seu exercici en les ent¡tats urbanístiques especials
dependents, i correspon a cada administració decidir si participa amb
altres administracions públiques, d'acord amb la legislació própia
d'organització, procediment i régim jurídic.

Conformement amb l'article 3.2 dels Estatuts de l'Agéncia, és funció
d'aquesta l'exercici de les competéncies d'inspecció, supervisió, sanció i

restabliment de la legalitat urbanística que els municipis volunteriament l¡

deleguin, en les condicions que es determin¡n en els corresponents
convenis de delegació.

En aquest sentit, l'art¡cl€ 8.2 disposa que tal delegació produirá
necessáriament l'atribució a l'Agéncia de les competéncies d'inspecció,
sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al

municipi, en els supósits d'obres executades sense llicéncia o ordre
d'execució o sense ajuttar-se a les seves condicions, segons s'estableixi en
el corresponent conveni.

lV.- El present conveni de delegació ha tengut la prévia aprovació del Ple

de l'Ajuntament de Porreres, mitjansant acord de data z8 de setembre de
zozo, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de



membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la
Llei zolzoo6, de r5 de desembre, municipal ide régim local de les tlles
Balears, i47.z.h) de la Llei 7/r985, de z d'abril, reguladora de les bases de
régim local.

lgualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l,Agéncia
de data 23 d'octubre de zozo, aquest conven¡ ha estat aprovat pel ple del
Consell de Mallorca, mitjangant acord de data ro de desembre de ¿ozo,
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporac¡ó, en atenció al que disposa l'article 4Z.z.h) de la
Llei Z/r985 abans esmentat.

Les parts es reconeixen, per la representació amb qué actuen, la capacitat
suficient per formalitzar aquest conven¡, per la qual cosa, ¡ atesos tots els
anteriors antecedents, convenen les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Delegació de competéncies

r.- L'Ajuntament de Porreres delega en el Consell de Mallorca, per al seu
exercici mitjanqant l'Agéncia de Defensa del Territori de Mallorca, les
competéncies municipals d'inspecció, sanció irestabl¡ment de la legalitat
urbanística. en relació amb les obres, usos del sól i actuacions que es
desenvolupin sense llicéncia o ordre d'execució o sense ajustar-se a les
seves condicions en les diferents categor¡es de sól rústic del seu terme
municipal, excepte en les recollides en l'article 166.3 de la Llei rzlzor7, de
z9 de desembre, d'urbanisme de les llles Balears (LUIB).

z.- La delegació de competéncies s'entén efectuada sense perjudici que
per part de l'Ajuntament es puguin adoptar a sól rústic les mesures
cautelars prévies a l'inici de l'expedient previstes en l'article r87 de la LUIB.

3.- Aquesta delegació de competéncies no inclou la de les potestats
sancionadora ide restitució de la legalitat urbanística relatives als
procediments ja incoats per l'Ajuntament i que es trobassin en tramitació
en el moment de l'entrada en vigor del present conveni, ni respecte a

infraccions ja denunciades davant l'Ajuntament, que seran exercides per la
corporació municipal.

4.- La resolució dels recursos adm¡n¡lratius ide les sol.licituds de revisió
d'ofici contra els actes dictats per l'Agéncia en exercici de les competéncies
municipals delegades correspondrá als órgans competents d'aquesta. En

canvi, correspondrá als órgans de l'Ajuntament tant respecte als actes
adoptats abans de l'entrada en vigor d'aquest conveni, com en relació
amb els dictats amb poster¡oritat a aquesta data dins d'expedients que
aleshores es trobassin en tramitació.

5.- La delegació de competéncies podrá ser revocada en qualsevol
moment mitjansant acord del Ple de l'Ajuntament adoptat per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La revocació será
efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l'Agéncia i publicada
per aquesta en el Butlletí Of icial de les llles Balears.
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Tercera.- Obligacions assumides per l'Ajuntament

1.- L'A.iuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:

a)Prestarlacooperacióiassisténciaactivaquel'Agénciapogues-' 
toi l¡.itur. per a l'ef icaq compliment de les seves competéncies'

Segona.- Condicions financeres

t.- L'Ajuntament no ha d'abonar cap aportació económica al Consell de
Mallorca pel cost de l'exercici de les competéncies delegades.

2.- L'Agéncia ha de facilitar finangament a l'Ajuntament perqué aquef el
destini a qualsevol de les següents finalitats, sense que cap d'elles hagi de
ser preferent:

- L'adquisició de sól destinat a habitatges de protqcció oficial o
altres régims de protecció pública.

- La conservació. millora. ampl¡ació, urbanització i, en general,
gestió urbanílica dels propis béns del patr¡mon¡ públic de sól

corresPonent.

- La promoció d'habitatges de protecció oficial o altres régims de
protecció pública.

- Altres usos d'interés social. S'entenen per usos d'interés social els

definits a l'article 313.3 RLOUSM (els relatius a l'execució

d'actuacions que tenguin per finalitat la millora. la conservació, el

manten¡ment i la rehabilitació de la ciutat existen! preferentment
de zones degradades, així com la implantació de dotacions o

les millores d;espais naturals. el paisatge o els béns immobles

del patrimoni iultural) o els que siguin definits per la

normativa urbanística d'aplicació en cada moment'

- Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de

l'Ajuntament, sempre que es compleixin tots els requisits de

l'article 3r3.4 RLOUSM.

3.- Aquest finanEament ha de provenir dels excedents dels ingressos de

Íegencia respecti a les seves necessitats de manteniment que són' en tot
cas] á cost 

'de l,activitat administrativa per les despeses recollides en

iiá¡.1" 178.3 LulB. Cada cop gue l'Agéncia emeti l'informe

t¿cnicoecoáoñic etablert a l,articie 178.3 LU|B per determinar el cost de

l'activitat administrativa, en remetrá cópia a l'Ajuntament'

4.- Els excedents s'han de dilribuir entre els municipis adherits en

Iroáorció a la quantia de les sancions imposades per l'Agéncia _dins.el
iái,i" 

-rr"¡ii"'i 
¿" ."4" ajuntament adherit, a comptar des del

darrer exercici en qué s'hagin repart¡t excedents'



b) Facilitar al personal de l'Agéncia tota la informació, documentació i
ajuda material que hagin de meneler per a l'adequat compliment
de les seves funcions.

c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest
conveni de delegació.

¿.- Més concretament, l'Ajuntament es compromet a:

b) Trametre a l'Agéncia les denúncies i tota l'altra documentació que
es rebi a l'Ajuntament en relació amb les infraccions objecte de
delegació.

c) En els casos en qué sigui presentada una denúncia per infracció
urbanística a l'Ajuntament, trametre-la immediatament a l'Agéncia
per via telemática, juntament amb les dades de qué disposi sobre la
mateixa, especialment les dades fotográfiques i planimétriques
que tengui l'Ajuntament que permetin identificar el lloc de la
presumpta infracció.

Quarta.- Obligacions assumides per l'Agéncia

El Consell de Mallorca, a través de l'Agéncia, assumeix les següents
obligacions:

a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la
delegació de competénciés, així com els recursos adm¡nistratius i

jurisdiccionals que se'n derivassin, i executar els actes
administratius a qué donassin lloc.

b) Comunicar a l'Ajuntament els actes d'inici ide resolució dels
expedients tramitats a causa de la delegació de competénc¡es.

c) Exercir la funció
competéncies.

inspectora dins l'ámbit de la delegació de

d) Prelar assessorament jurídic i técn¡c a l'Ajuntament respecte a les
sol.licituds de llicéncies de legalització formulades com a
conseqüéncia de les infraccions objecte de delegació.

e) Trametre a l'Ajuntament la memdria anual de la gestió de
l'Agéncia.
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a) Prestar l'auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per
vigilar l'eficácia de les ordres de suspensió d'obres, per identificar
als responsables de les infraccions, i per assistir a l'execució per part
de l'Agéncia de les ordres de restitució de la legalitat urbanística
infringida.

d) Sol.licitar a l'Agéncia l'emissió d'informe durant la tramitació de les
sol'licituds de llicéncies de legalització relatives als expedients de
disciplina urbanística que aquesta tramiti, d'acord amb el que
disposa l'article 189.3 LUIB.



Aquest conven¡ entrará en v
de 1.Aséncia e;;i;ñ;i? á?i".l,i :"J[:Tñ":"r5::[,p^+l:,.ió per part
vtgéncia és de vint anys, d,acord amu t,articte iüiü;.' ", 

seu term¡ni de

Sisena.- Resolució del conveni

r.- Seran causes de resolució del present conveni:

a) La revocació de li
recul ert;,1ili."*';Í,:H ff;::J de rAjuntament, tar com

o' 
i".;ilffil':?1""[,::'"g19-p"',p1.t der conser de Marorca, per

igru:mril.E::$1Für::.J;:i,:,,",.:T:.r,"11,,T"íi
a"1:af e,.i.,-;;:{::!$üi:i.i;lJ?T:,11,""::¿,TTji;
audiéncia de t,administrac¡o rrntiip"-l-"iü"j".

c) per mutu acord de les parts.

z.- Un cop resolt el conven.
liquidació, 

"^-"r, 
',"iÁ"=r ":ll.ll?*dilá' en el seu cas, a la corresponent

a'á.t,ui", d; ;ü;;,lL? iJi['á::rl;f:cre 5z de ta uei afiii''f, li

.;rT:r:fl,il"::"ffi::;,1* ob.risacions contretes amb I'Aséncia. ni a ra
de Ia legalitat urbanística ,tl-tlu-,'-:t?'"'u 

dels procediments de reposició
ra a"r"gáciá. 

' vr vqr rrrLrLc' I sanclonadors iniciats abans ¿" lu r."ro.L-¡o'iá

Setena.- lnterpretació i aplicació del conveni

Les 
-controvérsies 

que poguessin sorgir en ra interpretació iapricació derpresent conveni seran resottes pet éonsel ," ;t;;;; de t,Agéncia, tal
ii["ffi'#, l'article 9z dels seus Estatuti, ami--a"ua¡¿nc¡a-p,"rí"-,

l, en prova de conformitat, ambdues parts s¡gnen aquduplicat .i a un sol efecte, en el 'lloc i.ü''il;l'encapEalament.

Cinquena.- Vigéncia del conven¡

La pres identa de l'Agencia de
e MallorcaDefens a del Territori

La batlessa de l, ment
de Porrere

est conveni, per
assenyalades a
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Fra nc
Maria Antdnia Garci s Roig eny


