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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 9 DE MARÇ DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (24-2-2016). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DEL CONSELL DE MALLORCA I DELS ORGANISMES 
AUTÒNOMS “INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS” I “INSTITUT 
DE L’ESPORT HÍPIC DE MALLORCA” I DEL “CONSORCI SERRA DE 
TRAMUNTANA” PER L’ANY 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports:  

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessió de 13 de novembre de 
2015, va acordar l’aprovació del el Pla estratègic de subvencions del Consell de 
Mallorca i dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials” i “Institut de 
l’Esport Hípic de Mallorca” i del “Consorci Serra de Tramuntana” per a l’any 2016. 

L’Acord del Ple del Consell de Mallorca, adoptat en sessió extraordinària de 23 de 
desembre de 2015 (BOIB núm. 187, de 26 de desembre), d’aprovació definitiva del 
Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2016, ha implicat modificacions de les 
previsions pressupostàries que es varen tenir en compte per a elaborar el Pla estratègic 
de subvencions que afecten a les àrees de Desenvolupament Local i Turisme 
Consegüentment, el Departament de Desenvolupament Local ha presentat una proposta 
de modificació del Pla i el Departament d’Economia i Hisenda ha procedit a elaborar 
una nova línia de subvencions en matèria d’informació turística. 

Igualment, s’ha detectat que en el procés de recopilació per mitjans informàtics de les 
fitxes de les línies de subvencions elaborades pels departaments i organismes de la 
Corporació a l’objecte de confeccionar el text unificat d’aquest Pla, s’han produït 
errades de caràcter material de transcripció de la informació continguda en les fitxes. 

Atesos aquests antecedents es considera adequat comptar amb un text consolidat del Pla 
estratègic de subvencions per a l’any 2016.     

Per l’exposat anteriorment, es proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca, que 
en ús de les atribucions conferides a l’apartat h) de l’article 1 del Decret, de 10 de juliol 
de 2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, 
de 18.07.2015), adopti el següent: 

ACORD 

1.- Modificar el Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca i dels organismes 
autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials” i “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” 
i del “Consorci Serra de Tramuntana” per a l’any 2016. 
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2.- Corregir les errades de caràcter material de transcripció de la informació continguda 
en les fitxes de les línies de subvencions. 

3.- En conseqüència, aprovar el text consolidat del Pla estratègic de subvencions del 
Consell de Mallorca i dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials” i 
“Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i del “Consorci Serra de Tramuntana” per a 
l’any 2016, que s’adjunta com Annex d’aquest Acord. 

4.-  Publicar el contingut d’aquest Pla en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la 
seu electrònica del Consell de Mallorca. 

PROPOTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’ENTITAT 
MALLORCA SO, S.A. A COBRAR LA TOTALITAT DE L’AJUDA DE 
MINIMIS 2012 QUE SE LI HAVIA CONCEDIT (IMPORT DE LA 
REVOCACIÓ: 12.535,68€) 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports:  
 
Antecedents  
 
1. El 5 d’octubre de 2015, el vicepresident primer i conceller executiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports va resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’entitat 
Mallorca So, S.A. a cobrar la totalitat de l’import de la subvenció que se li va concedir 
en el marc de la convocatòria d’ajuda de minimis de l’any 2012 per donar suport a la 
realització de projectes artístics d’arts escèniques de caràcter professional, per dur a 
terme diversos projectes d’arts escèniques “Els 3 porquets, la Bella i la Bèstia, ...”. 
 
2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha proposat la revocació 
total de l’ajuda de minimis que se li va concedir per dur a terme diversos projectes d’arts 
escèniques “Els 3 porquets, la Bella i la Bèstia, ...”. 
 
4. La cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha informat, 
favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 16 de febrer de 2016, la Intervenció Generals del Consell de Mallorca ha fiscalitzat 
de conformitat la proposta de la pèrdua del dret esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
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2. L’article 89 del RLGS estableix que el procediment per declarar la pèrdua del dret a 
cobrarla subvenció és el recull l’article 42 de la LGS, que diu en l’apartat 2: 
  

“(...) El procediment de reintegrament de subvencions s’iniciarà d’ofici per acord 

de l’òrgan competent, bé per pròpia inicitiva, bé com a conseqüència d’ordre 

superior, a petició raonada d’altres òrgans o per denúnica. També s’iniciarà a 

conseqüència de l’informe de control financer emès per la Intervenció General de 

l’Administració de l’Estat. (...)”. 

 
3. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la  
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 

“(...) 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els 

termes establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en 

les normes reguladores de la subvenció. 

(...)”. 
 
En aquest sentit, la base setzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  
 

“(...) 

2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, que 

s’ha realitzat el projecte objecte de l’ajuda de minimis i, també, si és el cas, el 

compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de l’ajuda 

determini. Si s’hi produeixen modificacions, se li han de comunicar, d’acord amb 

la base devuitena. 

3. Comunicar a l'òrgan que ha concedit l’ajuda, en qualsevol moment o, en tot 

cas, en justificar-la, la sol·licitud o l'obtenció d'altres ingressos, subvencions, 

recursos o ajudes per a la realització del projecte d’arts escèniques. 

(...)”. 

 
I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir la base següent: 
 
La base tretzena estableix:  
 

“(...) 

3. L’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar, aïlladament o en 

concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos 

obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte cultural 

subvencionat.  

 (...)”. 

 
La base vint-i-unena estableix:  
 

“(...) 
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2. En el cas que l’import total de la suma de l’ajuda  de minimis més la resta 

d’altres ajuts, subvencions, ingressos o fons propis, amb què es finança el 

projecte cultural, superi el pressupost d’execució del projecte, l’import de la 

revocació parcial de l’ajuda ha de ser la quantitat que excedeix del pressupost 

executat. 

(...)”. 
 
3. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
4. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li correspon, 
entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 

entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 

del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 

I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

 

En virtut de tot el que he exposat i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic del 
Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’acord 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’entitat Mallorca So, S.A., titular del NIF A07147085, a 
cobrar la totalitat de l’import de l’ajuda de minimis que se li va concedir, 12.535,68 €,  en 
el marc la convocatòria d’ajuda de minimis de l’any 2012 per donar suport a la 
realització de projectes artístics d’arts escèniques de caràcter professional, per dur a 
terme diversos projectes d’arts escèniques “Els 3 porquets, la Bella i la Bèstia, ...”. 
 

- Causa: fets exposats en l’informe sobre l’expedient de Mallorca So, S.A. de dia 
29 de juny de 2015. 

 
- Obligacions incomplertes:   
 

� Base tretzena, punt 3 
� Base vint-i-unena, punt 2 
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- Import de la revocació:  L’import de la revocació de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 12.535,68 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 12.535,68 €. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú, 
tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
PROPOTA D’ACORD DE LA PÈRDUA DEL DRET DE L’ENTITAT LA 
FORNAL ESPECTACLES DE FERRO, S.L.U. A COBRAR LA QUANTITAT DE 
7.263,19 €, DEL TOTAL DE L’AJUDA DE MINIMIS 2012 QUE SE LI HAVIA 
CONCEDIT (IMPORT DE LA RENOVACIÓ: 19.130,34€). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports:  
 
Antecedents 
 
1. El 20 d’octubre de 2015, el vicepresident primer i conseller excutiu de Cultura, 
Patrimoni i Esports va resoldre l’inici del procediment de la pèrdua del dret de l’entitat 
La Fornal Espectacles de Ferro, S.L.U. a cobrar una part de l’import de la subvenció 

que se li va concedir en el marc de la convocatòria de subvencions 2012 per als 
projectes d’arts escèniques de caràcter professional, per dur a terme l’explotació de les 
obres La història robada; El camp; El gegant, la donzella i el fill del escador; Contes 

de l’Univers; Algú que miri per mi; Joan petit mariner; El Joglar Miquel i la festiva 

rondalla del cavall del rei. 
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2. L’entitat beneficiària no ha presentat cap al·legació ni cap document en el tràmit 
d'audiència que  se li va comunicar. 
 
3. La cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, ha proposat la 
revocació parcial de la subvenció que se li va concedir per dur a terme l’explotació de les 
obres esmentades. 
 
4. La cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha informat, 
favorablement, sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 
 
5. El 25 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca ha fiscalitzat 
de conformitat la proposta de la pèrdua del dret esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El segon paràgraf de l’art. 34.3 in fine de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003) (en endavant LGS) i l’art. 89.1 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 
general de subvencions (en endavant RLGS) estableixen que s’ha de produir la pèrdua 
del dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció en el supòsit de manca de 
justificació o de la concurrència d’alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la LGS.  
 
2. L’apartat 1 de l’art. 37 de la LGS estableix que també procedeix el reintegrament de 
les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’hagi acordat la 
procedència del reintegrament, en els casos següents: 
 
(...) 

c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 

establerts a l'article 30 d'aquesta Llei, i, en el seu cas, en els establerts en les normes 

reguladores de la subvenció. 
(...) 
 
En aquest sentit, la base setzena, que estableix les obligacions del beneficiari, recull en 
el punt 2:  

“2. Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, que 

s’ha realitzat el projecte objecte de l’ajuda de minimis i, també, si és el cas, el 

compliment dels requisits o de les condicions que la concessió de l’ajuda 

determini. Si s’hi produeixen modificacions, se li han de comunicar, d’acord amb 

la base devuitena.” 

 
I, en concordança amb la base esmentada,  hem de reflectir la base següent: 

La base vint-i-unena estableix:  
 

“(...) No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 

seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que 

ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 
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concessió de l’ajuda i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament 

l’ajuda, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

 

1. En el cas que s’hagi executat íntegrament el projecte cultural de producció, 

però la documentació justificativa de la depesa fos inadequada, perquè no 

s’ajusta als requisits de les bases, o insuficient, per no haver-se executat el 90% 

del pressupost, l’import de la revocació parcial, ha de ser:  

 

- En el primer supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de l’ajuda el 

percentatge que representa la part del pressupost inicial no justificada 

adequadament en relació al 90% del pressupost inicial.  

 

- En el segon supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de l’ajuda el 

percentatge que representa la part del pressupost inicial no justificada en 

relació con el 90 % del pressupost inicial. (...)” 
 
3. L’art. 41.1 de la LGS estableix que l’òrgan concedent serà el competent per exigir del 
beneficiari o de l’entitat col·laboradora el reintegrament de la subvenció mitjançant la 
resolució del procediment regulat en el capítol II del Títol II de la LGS, quan s’apreciïn 
l’existència d’alguns dels supòsits de reintegrament de quantitats percebudes establerts a 
l’article 37 de la LGS. 
 
4. L’article 1f) del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el 10 de juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), disposa que al Consell Executiu li correspon, 
entre d’altres, les atribucions següents: 
 

“f) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a particulars o 

entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases d’execució 

del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

(...)”. 

 

I la base d’execució 24.4 dels Pressuposts de 2015 recull que el Consell Executiu pot 
aprovar convenis independent de la seva quantia, contractar, atorgar concessions, fer 
encàrrecs de prestacions, aprovar i resoldre subvencions, fer aportacions, així com 
autoritzar i disposar despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 
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En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, elev al Consell Executiu, la següent 
 
Proposta d’Acord 
 
1. Declarar la pèrdua del dret de l’entitat La Fornal Espectacles de Ferro, S.L.U., titular del 
NIF B57182065, a cobrar la quantitat de 7.263,19 € del total de la subvenció que se li va 
concedir (19.130,34 €) en el marc de la convocatòria de subvencions 2012 per als 
projectes d’arts escèniques de caràcter professional, per per dur a terme l’explotació de 
les obres La història robada; El camp; El gegant, la donzella i el fill del escador; 

Contes de l’Univers; Algú que miri per mi; Joan petit mariner; El Joglar Miquel i la 

festiva rondalla del cavall del rei. 
 

- Causa: les deficiències assenyalades en l’informe emès pel cap del Servei de 
Cultura, de dia 9 de juny de 2015, que s’adjunta com a part d’aquest 
acord. 

 
- Obligacions incomplertes:   

 
- Base setena (Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost 

subvencionable): 

“1. (...) és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost 

inicial del projecte cultural, (...).” 

 

- Base denovena (Justificació i pagament de l’ajuda): 

“(...) Les factures originals o d’altres documents amb valor probatori equivalent 

amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa del 

pressupost executat de la producció i, (...)”. 

 

- Base vint-i-unena (Revocació i reintegrament de l’ajuda de minimis): 

“(...) No obstant això, si el beneficiari ha complert de forma significativa amb les 

seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que 

ha tingut voluntat de compliment, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la 

concessió de l’ajuda i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar íntegrament 

l’ajuda, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents: 

 

1. En el cas que s’hagi executat íntegrament el projecte cultural de 

producció, però la documentació justificativa de la despesa fos inadequada, 

perquè no s’ajusta als requisits de les bases, o insuficient, per no haver-se 

executat el 90% dels pressupost, l’import de la revocació parcial, ha de ser:  

 

- En el primer supòsit, el resultat d’aplicar a l’mport inicial de l’ajuda el 

percentatge que representa la part del pressupost inicial no justificada 

adequadament en relació al 90% del pressupost inicial. 

 

- En el segon supòsit, el resultat d’aplicar a l’import inicial de l’ajuda el 

percentatge que representa la part del pressupost inicial no justificada 

en relació amb el 90% del pressupost inicial. 
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(...).” 

 

Import de la revocació: L’import de la revocació parcial de la subvenció de què és 
objecte aquest procediment és de 7.263,19 €. 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
3. Anul·lar la part de la despesa compromesa que no s’ha reconegut, és a dir, el 
document comptable D per un import de 7.263,19 €. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar directament 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial 

de les Illes Balears.  
 
Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de 
rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.  
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi 
resolució expressa. 
 
Això no obstant, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú, 
tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE LES APORTACIONS 
ECONÒMIQUES, ANUALS I ORDINÀRIES DE L’ANY 2016 DE LA 
FUNDACIÓ CASA MUSEU LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI 
BONET. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports:  
 
Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 2 de novembre de 1998, va acordar constituir la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que passà a ser Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, per acord del Patronat pres en la sessió de 
dia 26 d’abril de 2006, a fi d’incorporar al patrimoni de la Fundació les cases pairals del 
Pare Ginard i de Blai Bonet. 
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2. La Fundació ha sol·licitat a través de la documentació pertinent, amb data de registre 
d’entrada de 28 de gener de 2016, la concessió de les aportacions econòmiques que el 
Consell de Mallorca li ha de lliurar enguany.  

3. En els pressuposts de 2016, existeix crèdit adequat i suficient en les partides 
nominatives 20.33330.48900 i 20.33330.78900 dotades de amb 350.000,00 €  i 
90.000,00 €, respectivament, per atendre e les aportacions esmentades, en virtut dels 
documents comptables RC amb els núm. 22016/81 de l’aplicació 20.33330.48900 i 
22016/82 de l’aplicació 20.33330.78900. 

 

4. El director insular de Cultura  ha justificat, en la memòria pertinent, la concessió de 
les aportacions esmentades a càrrec de les aplicacions del Pressupost de 2016. 

 

5. La cap del Servei de la Unitat Jurídica Administrativa ha informat favorablement 
sobre els aspectes jurídics de la concessió de les aportacions assenyalades a favor de la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, a càrrec de les 
aplicacions del Pressupost de 2016. 

 

6. La secretària tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
concessió de les aportacions assenyalades a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet de l’any 2016. 

 
7. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de les aportacions 
econòmiques, anuals i ordinàries de l’any 2016 a favor de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet esmentades. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i d’acord amb l'article 31 e) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d’ 
 

ACORD 

 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 2/2016 relatiu a la concessió de les aportacions 
econòmiques, anuals i ordinàries de l’any 2016 a favor de la Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet”, titular del NIF G 07928930, per un 
import de 350.000,00 € (capítol 4), en concepte de transferència corrent, per atendre per 
una banda, a les seves despeses de funcionament i al seu Pla d’activitats i, per altra 
banda, una de 90.000,00 € (capítol 7 ), en concepte de transferència de capital, per tal de 
donar suport al seu Pla d’inversions. 
 
2.Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 350.000,00 € (capítol 4), en 
concepte de transferència corrent, i una altra de 90.000,00 €, en concepte de 
transferència de capital, a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare 
Ginard i Blai Bonet, titular del NIF G07928930, per atendre per una banda, al seu Pla 
d’activitats així com al seu funcionament i, per altra banda, al seu Pla d’inversions, 
respectivament, i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa a favor de l’entitat 



 11 

esmentada, de 350.000,00 €, a càrrec de la partida 20.33330.48900 (RC núm. de 
referència 22016/81)  i, una altra de 90.000,00 €, a càrrec de la partida 20.33330.78900 
(RC núm. de referència 22016/82). 
 
Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 
 

Primera. El lliurament de l’aportació es farà una vegada que l’entitat beneficiària hagi 
presentat la documentació següent: 

 
-    Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 
- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals. 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes. 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2017. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.4 in fine del Pressupost de 2016, que estableix 
el següent: 

  

“4. Amb caràcter excepcional el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà 

concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 

l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 

l’obligació de prestar aval.” 

 
Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Contra aquest acord, que no esgota la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en el termini d’un mes, 
comptador des de l’endemà de la present notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini  de dos 
mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació de la desestimació de l’esmentat 
recurs. 
 
Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat 
la resolució, pot interposar-se el recurs contenciós administratiu el Jutjat Contenciós 
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Administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació 
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa. 
 
No obstant això, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú, 
tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i la Llei 4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA A 
FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE SON COTONER. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 

Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 14 de gener de 2015, registre general d’entrada núm. 953, l’Associació Tercera 
Edat de Son Cotoner va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1000,00 € 
per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, la senyora Primitiva Parrona Sendra, en representació de 
l’Associació Tercera Edat de Son Cotoner, va presentar escrit de renúncia de la 
subvenció sol·licitada en concepte de manteniment degut a la impossibilitat de presentar 
factures. 

5. Dia 16 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha emès 
informe en relació a l’acceptació de la renúncia de la subvenció concedida. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que tot 
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per 
l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 
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2. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), l’òrgan competent per acceptar la 
renúncia és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia de l’Associació Tercera Edat de Son Cotoner, amb CIF G-
07479280, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
per a la realització del projecte MANTENIMENT, per un import de mil euros (1000,00 
euros) ja que no disposen de factures per presentar, i en conseqüència iniciar el 
procediment de pèrdua del dret del cobrament de la subvenció per import de mil euros 
(1000,00 euros) i, per tant, anul·lar el document comptable de disposició de despesa 
220150009644 i que el seu import reverteixi a la partida pressupostària corresponent. 

2. Nomenar instructor d’aquest procediment a la senyora Maria Monserrat Bennàssar, 
tag de Promoció Sociocultural. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat de Son Cotoner i concedir-li un 
termini de quinze dies perquè al·legui o presenti els documents que estimi pertinents. 

4. Notificar aquest acord a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA A 
FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES 
MAJORS, ANY 2015, (LÍNIA 2 MANTENIMENT). ASSOCIACIÓ TERCERA 
EDAT DE LLOSETA. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
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Antecedents 

1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 3673, l’Associació Amics de 
la Tercera Edat de Lloseta va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 800,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2). 

3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en 
l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, la senyora Margalida Fiol Ramon, en representació de 
l’Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta, va presentar escrit de renúncia de la 
subvenció sol·licitada en concepte de manteniment ja que no disposen de factures per 
presentar. 

5. Dia 16 d’octubre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, ha emès 
informe en relació a l’acceptació de la renúncia de la subvenció concedida. 

6. Dia 24 de febrer de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’article 90.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que tot 
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud o, quan no estigui prohibit per 
l’Ordenament Jurídic, renunciar als seus drets. 

2. D’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), l’òrgan competent per acceptar la 
renúncia és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 

Per tot això, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

1. Acceptar la renúncia de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Lloseta, amb CIF 
G-07112865, a la subvenció concedida, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015, 
per a la realització del projecte MANTENIMENT, per un import de vuit-cents euros 
(800,00 euros) ja que no disposen de factures per presentar, i en conseqüència iniciar el 
procediment  de pèrdua del dret del cobrament de la subvenció per import de vuit-cents 
euros (800,00 euros) i, per tant, anul·lar el document comptable de disposició de 
despesa 220150009741 i que el seu import reverteixi a la partida pressupostària 
corresponent. 

2. Nomenar instructor d’aquest procediment a la senyora Maria Monserrat Bennàssar, 
tag de Promoció Sociocultural. 
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3. Notificar aquest acord a l’Associació d’Amics de la Tercera Edat de Lloseta i 
concedir-li un termini de quinze dies perquè al·legui o presenti els documents que 
estimi pertinents. 

4. Notificar aquest acord a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX 4 (ALUMNES MARÍA DEL 
HENAR AMATE MARÍN, GABRIEL CAMPANER SALVA, IRENE 
FIGUEROLA OLIVARES, PATRICIA GODOY FERNÁNDEZ, LORENA 
MATA ISERN I MARINA ROCA MOJER) A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I EL CENTRE INTEGRAT 
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SON LLEBRE DE MARRATXÍ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES D’ALUMNES DE 
INTERPRETACIÓ DE LLENGUA DE SIGNES. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
L’art. 19.3. de la Llei orgànica 2/2003, modificada per la Llei orgànica  1/2007, per la 
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, insta a les administracions 
públiques de les Illes Balears a garantir l’ús de la llengua de signes pròpia de les 
persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. 
 
D’altra banda la Llei  27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de 
signes espanyoles i se’n regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-cegues, al seu art. 12 indica que les 
Administracions Públiques competents promouran la prestació de serveis de intèrprets 
en llengua de signes espanyola i/o en les llengües de signes pròpies de les Comunitats 
Autònomes si hi hagués, en el cas de que així es sol·liciti prèviament, per a les persones 
que siguin usuàries, a l’objecte de facilitar les relacions de les persones sordes, amb 
discapacitat auditiva i sord-cegues amb les Administracions Públiques. 
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El Consell de Mallorca disposa, de personal intèrpret de llengua de signes dedicat a la 
interpretació de tots els seus actes institucionals (Sessions plenàries, Diades, pregons, 
conferències, rodes de premsa ...), a l’accessibilitat dels continguts principals de la web 
institucional mitjançant la interpretació dels mateixos i a l’atenció particular de persones 
sordes i sord-cegues usuàries dels seus serveis. 
 
Dins aquest àmbit, a la reunió del Consell Executiu de data 20 de març de 2013, es va 
aprovar l’acord de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Integrat 
de Formació Professional Son Llebre, de Marratxí, per a la realització de pràctiques 
formatives d’alumnes de interpretació de llengua de signes. L’esmentat acord continua 
actualment en vigor. 
 
Mitjançant escrit presentat al Consell de Mallorca el 19 de febrer de 2016 els 
responsables del CIFP Son Llebre sol·liciten que sis dels seus alumnes (María del Henar 
Amate Marin, Gabriel Campaner Salva, Irene Figuerola Olivares, Patricia Godoy 
Fernández, Lorena Mata Isern i Marina Roca Mojer) puguin realitzar el seu període de 
pràctiques al Consell de Mallorca dins l’àmbit de l’acord de col·laboració esmentat i 
d’acord amb el contingut de l’annex 4 (relació d’alumnes, període de pràctiques i tutor). 
 
Atès l’informe favorable del cap de Premsa del Consell de Mallorca de 24 de febrer de 
2016 on s’indica que l’aplicació del present acord no implica cap despesa pel Consell de 
Mallorca. 
 
Atès que la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja, intèrpret de llegua de signes del Consell de 
Mallorca, està d’acord a realitzar les tasques de tutora i coordinadora de les alumnes de 
pràctiques incloses dins l’annex esmentat. 
 
Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, s’eleva al conseller executiu de Presidència la següent  
 
ACORD 
 
1. Aprovar l’annex 4 (relació d’alumnes, període de pràctiques i tutor) a l’acord, de data 
20 de març de 2013, de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre 
Integrat de Formació Professional Son Llebre de Marratxí per a la realització de 
pràctiques formatives d’alumnes de interpretació de llengua de signes (alumnes María 
del Henar Amate Marin, Gabriel Campaner Salva, Irene Figuerola Olivares, Patricia 
Godoy Fernández, Lorena Mata Isern i Marina Roca Mojer), que s’adjunta.  
 
2. Comunicar aquest acord al CIFP Son Llebre de Marratxí, al servei de Funció Pública 
del Consell de Mallorca i a la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja.” 
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DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ15/0122, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ15/0122, incoat a D. ASC amb DNI 
núm. 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 10 de desembre de 2015 a la zona d’Es 
Clot des Guix, coordenades UTM 479977//4395701 situat al terme municipal d’Alaró: 

• Caçar auxiliat amb un mitjà prohibit pel seu caràcter massiu i/o no selectiu 
(casset) 

2. L’expedient es va iniciar per resolució de 13 de gener de 2016, la qual es va 
notificar al     Sr. ASC 

3. L’interessat  no va fer al· legacions. 

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

- 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. 
 
La sanció ha estat de 2.001,00 euros, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys. 

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 8 de febrer de 
2016 va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat expedient sancionador 
realitzant el pagament de la sanció de 2.001,00 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. 
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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 de Desenvolupament 
Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ASC amb DNI núm. 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 8 de 
febrer de 2016, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ15/0122, seguit a D. 
ASC, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  2.001,00 
euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 8 de febrer de 2016. 

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 
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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 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓN DELS MODELS TIPUS DE PLECS DE 
CLÀUSULES ADMINISTATIVES PARTICULARS. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Participació 
Ciutadana i Presidència: 

Antecedents 

1. En l’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
s’estableix que «per al compliment dels seus fins i en l’àmbit de les seves respectives 
competències, les entitats locals, d’acord amb la Constitució i les lleis, tenen plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe 
de béns, concertar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis». 

En l’article 4 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix que, 
«en la seva condició d’ens públics, els consells gaudeixen de les potestats pròpies de les 
administracions públiques territorials». 

Se’ls reconeix la potestat de contractar en els termes que s’estableixen en la legislació 
de contractes de sector públic, sens perjudici de les especialitats que com a ens locals es 
puguin establir en les normes pròpies de règim local. 
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La signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la 
tramitació prèvia de l’expedient corresponent, i un dels documents que s’hi ha 
d’incorporar és el plec de clàusules administratives en què s’inclouen els pactes i les 
condicions definidors dels drets i de les obligacions de les parts en el contracte. 

2. Dia 26 de juny de 2013, el Consell Executiu va aprovar els models tipus de plecs de 
clàusules administratives particulars corresponents als contractes i els procediments 
descrits a continuació: 

- Contractes de serveis mitjançant procediment obert 
- Contractes de serveis mitjançant procediment negociat 
- Contractes de subministrament mitjançant procediment obert  
- Contractes de subministrament mitjançant procediment negociat 
- Contractes d’obres mitjançant procediment obert 
- Contractes d’obres mitjançant procediment negociat 

3. En el Boletín Oficial del Estado núm. 233, de dia 28 de setembre, es va publicar la 
Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, els articles 42-47 del capítol II del títol IV de la qual modifiquen 
diversos articles del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

4. Dia 19 de febrer de 2014, el Consell Executiu va aprovar la modificació dels 
esmentats plecs per adaptar-los a l’esmentada Llei 14/2013.  

5. En el Boletín Oficial del Estado núm. 213, de dia 5 de setembre, es va publicar el 
Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, mitjançant el qual es modifiquen determinats 
articles del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

6. Algunes d’aquestes modificacions afecten la redacció dels models de plecs, per la 
qual cosa es fa necessari adaptar-los novament. 

Igualment, s’ha aprofitat per introduir alguns canvis com a conseqüència de les 
modificacions legislatives següents: 

- la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat 
per a l’any 2014 (BOE núm. 309, de 26 de desembre), i la Llei 2/2015, 
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola (BOE) núm. 77, 
de 31 de març de 2015, en matèria de revisió de preus; 

- el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre (BOE núm. 219, de 12 de 
setembre de 2015), en relació amb els mitjans per acreditar la solvència 
econòmica i financera.  

7. Amb la finalitat de donar suport a aquests òrgans i d’adoptar un model únic de plec, 
l’Oficina Jurídica dels Òrgans Executius, en l’exercici de les funcions de coordinació i 
d’elaboració de models, formularis i instruccions per als tràmits administratius més 
freqüents, i d’impuls dels treballs de millora dels diferents procediments tramitats pel 
Consell de Mallorca, d’acord amb la normativa vigent i de forma coordinada amb els 
diferents departaments afectats, s’ha encarregat d’adaptar el plecs tipus més 
freqüentment utilitzats relatius als contractes d’obres, de serveis i de subministraments 
mitjançant procediment obert. 
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Per això, hem disposat de la col·laboració de la Secretaria General i de la Intervenció 
General. I, així mateix, hi ha col·laborat el Servei de Normalització Lingüística. 

8. Dia 18 de desembre de 2015, la cap de l’Oficina Jurídica dels Òrgans Executius, amb 
el vistiplau del secretari general, informà favorablement aquesta proposta d’acord i, dia 
16 de febrer de 2016, la interventora general també la informà favorablement. 

9. Els avantatges que per als centres gestors ha de suposar disposar d’aquests models 
ens permet avançar en la consecució de més claredat i més seguretat jurídica, tot 
disposant d’una regulació que és més sistemàtica i coherent. 

Igualment, s’aconsegueix més celeritat en la tramitació dels expedients. 

Fonaments 

- L’article 115 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

- L’article 67 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

Proposta d’acord 

Per tant, propòs al Consell Executiu que acordi: 

1. Aprovar els models tipus de plecs de clàusules administratives particulars, els quals 
s’incorporen com a annex a aquesta proposta, i que corresponen als contractes i els 
procediments descrits a continuació: 

- Contractes de serveis mitjançant procediment obert 
- Contractes de subministrament mitjançant procediment obert 
- Contractes d’obres mitjançant procediment obert 

En relació amb cada un d’aquests models, s’han incorporat les dues modalitats: una en 
la qual es preveu que la presentació d’una declaració responsable pugui substituir la 
documentació de l’art. 146.1 del TRLCSP, i l’altra en què es preveu que es presenti tota 
la documentació a què fa esment aquest article. 

2. Recomanar que, fins i tot en els casos en què no hi ha obligació legal de possibilitar 
la substitució de documentació per una declaració responsable, els òrgans de 
contractació optin amb caràcter general per preveure, en el plec de clàusules 
administratives particulars, que se substitueixi la documentació a què fa referència 
l’article 146.1 del TRLCSP per una declaració responsable dels licitadors, llevat dels 
casos en què es consideri convenient o necessari, per les circumstàncies del contracte, 
verificar en un primer moment, abans de valorar les proposicions, que els licitadors 
disposen de la capacitat, la representació i la solvència o la classificació exigides en el 
plec.  

3. Disposar que les prescripcions contingudes en els models són d’observança 
obligatòria en els expedients que tramitin els serveis dels departaments del Consell 
Insular de Mallorca, tret dels supòsits en què sigui necessari fer adaptacions en funció 
de la naturalesa o de les característiques del contracte de què es tracti, la qual cosa s’ha 
de motivar en l’acord d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars. 

 


