
RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DIA 27 DE GENER DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (30-12-2015). 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ15/0091, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desonvolupament Local: 
 

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ15/0091, incoat a D. JPJ amb DNI 
XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca.  

Iniciat pels següents fets ocorreguts el passat 27 d’octubre de 2015 al vedat PM-
11.004 situat al terme municipal d’Algaida: 

Caçar sense permís del titular del vedat 

Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

L’expedient es va iniciar per resolució de 9 de novembre de 2015, la qual es va 
notificar al Sr. JPJ. 

2. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

En relació a l’autorització del titular del vedat l’interessat ha presentat el 
document abans que s’iniciés el present procediment, i atès allò previst a l’article 
76 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries i econòmic- administratives i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 
de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial 
(BOIB núm. 106 de 30de juliol de 2013). Apartat 4. “En cas d’infracció lleu per 
no portar documentació preceptiva a sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne 
el titular, si aquest l’aporta abans de l’obertura de l’expedient, es podrà acordar 
per part de l’òrgan instructor la no obertura d’aquest.” 

- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 



retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, s’ha imposat una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions, fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi  una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
a) Cinc exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 45,05 euros. 

La quantia total a pagar incloent la sanció i la indemnització ha estat de 2046,05 
€ i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant 
un termini de dos anys. 

3. D’acord amb allò que preveu l’article 11 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la 
Comunitat  Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, l’interessat a 
data 9 de desembre de 2015 va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat 
expedient sancionador realitzant el pagament de la sanció de 2.046,05 euros. 

Per tant, des del mencionat dia comença a comptar la retirada de la llicència de 
caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 
Fonaments jurídics: 
 

1. En virtut de la competència atribuïda en matèria de caça per la Llei Orgànica 



1/2007, de 1 de març, per la qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears (BOE 052 de 01/03/2007) i el Decret 106/2010 (BOIB 142  de 
30/09/2010), de 24 de setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les 
funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions 
insulars que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels 
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 

27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

3. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 

- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre 
de 2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis 
inherents a les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que 
actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels 
recursos cinegètics, com també de pesca fluvial. 

- Decret de Presidència de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu apartat K) 
“Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres òrgans”. 

Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JPJ amb DNI XXX, amb la retirada de la llicència de caça i 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en ésser responsable d’una 
infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir de la data 9 de 
desembre de 2015, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ15/0091, seguit a D. 
JPJ, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  2.046,05 
euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 9 de desembre de 2015. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no posa fi a la via 
administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de 
Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva recepció, de 
conformitat amb l’establert als articles 107.1, 114 i següents de l’esmentada Llei 
30/1992. 

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 



Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que 
s'hagi notificat la resolució). 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
QUART.- Si se li sanciona amb la retirada de la llicència de caça i la inhabilitació per a 
obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, comptadors des de 
l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En cas d’incompliment, 
es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una quantia de fins a tres-
cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2006, de Caça i Pesca 
Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
ESTUDI I, SI ESCAU, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ACORD 
RELATIVA A L’ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ DE L’OBRA 
ESCULTÒRICA “LA FORMA DE PERA” DE PEDRO MARTÍNEZ  
MARTÍNEZ “PAVIA” AL FONS D’ART CONTEMPORANI DEL CONSELL 
DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera ejecutiva del Departament de 
Modernització i Funció Pública: 
 

Antecedents  

 
1. En data 15 de juliol de 2015 la Tècnica Superior en Gestió i Catalogació de les 
Col·leccions Artístiques del Consell de Mallorca va emetre un informe que recomana 
l’acceptació de la donació de l’escultura “La forma de pera” de l’artista Pedro Martínez 
Martínez “Pavia”, realitzada amb fusta i guix pintat, amb unes mides 107x48x52 
centímetres, i valorada en 10.000 euros, perquè passi a formar part del Fons d’Art 
Contemporani propietat del Consell de Mallorca.  
 
2. Amb l'acceptació d'aquesta donació, el Fons d’Art Contemporani propietat del 
Consell de Mallorca, que està format per un conjunt d’obres artístiques multidiciplinars, 
engrossa el seu patrimoni i segueix amb la seva línia configurant una mostra 
heterogènia de la producció artística contemporània de l’illa de Mallorca.  
 
3. En virtut del Decret d’organització del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015, 
la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública del Consell 
de Mallorca, en data 26 d’agost de 2015 va resoldre iniciar l'expedient d'acceptació 



d'aquesta obra escultòrica. 

4. Atès l’informe jurídic emès pel Servei de Serveis Generals Centrals i Patrimoni el 2 
d’octubre de 2015 en relació a l’expedient d’acceptació. 

De conformitat amb els anteriors antecedents, l’Hble. Sra. consellera executiva de 
Modernització i Funció Pública, eleva al Consell Executiu, òrgan competent per 
acceptar aquesta donació, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
de data 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), la següent 
proposta d’ 

Acord 

1. Aprovar l’expedient per acceptar la donació a favor del Consell de Mallorca de la 
l’obra escultòrica “La forma de pera” de Pedro Martínez Martínez “Pavia” al Fons d’Art 
Contemporani del Consell de Mallorca.  

2. Acceptar la donació del senyor Pedro Martínez Martínez “Pavia”, amb DNI núm. 
41105763W a favor del Consell de Mallorca de l’obra titulada “La forma de pera”, 
valorada en 10.000 euros.  

Aquesta classe d’adquisició està prevista a l’article 135.5 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local i en l'article 12.1 del Reglament de Béns de les 
Entitats Locals, que estableix que les adquisicions a títol gratuït no estan sotmeses a cap 
restricció excepte en el cas que la donació digui incorporada una condició onerosa, 
circumstància que no està present en aquesta ocasió. 

 
3. Aquesta donació es regirà per les següents clàusules:   

a) El Sr. Pedro Martínez Martínez “Pavia”, s’obliga a donar pura i simplement, 
és a dir, sense que aquesta donació estigui sotmesa a cap restricció i sense que es 
subjecti a cap condició onerosa l’obra escultòrica “La forma de pera” perquè 
formi part del Fons d'Art Contemporani del Consell de Mallorca. 

Amb aquesta donació el senyor Martínez cedeix gratuïtament de manera no 
exclusiva i per temps indefinit, els drets de reproducció, distribució i 
comunicació pública de les obres per l’àmbit territorial de tot el món, d’acord 
amb l'establert en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, text refós de la 
Llei de propietat intel·lectual. 

b) El Consell de Mallorca adquireix el ple domini de l'obra així com els drets de 
propietat intel·lectual i drets d’explotació esmentats abans. Tot això, sense 
perjudici de drets adquirits amb anterioritat a aquesta donació. El Consell de 
Mallorca també s'obliga al tractament específic de gestió i conservació de l’obra, 
així com a integrar-les dins el Fons d'Art Contemporani del Consell de Mallorca. 

c) El lliurament de l’obra objecte d’aquesta donació es realitzarà en els 10 dies 
posteriors a la notificació d’aquest acord en el Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, Via Roma, 1, 07012 Palma. 

 

4.  Procedir a registrar aquesta adquisició a l’Inventari General del Consell de Mallorca.  



 
5.  Notificar aquesta resolució a l’interessat. 

 
 
 


