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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA DE DIA 23 DE MARÇ DE 2016 
 
PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (9-3-2016). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINÀRIA DE L’ANY 2016 DE LA FUNDACIÓ ES BALUARD, 
MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA. 

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 5 de maig de 2003, va aprovar la incorporació 
de la institució insular en el Patronat de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, com a institució fundadora, la qual té entre els seus objectius 
el sosteniment, conservació i promoció del Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma. En aquest sentit, la Fundació Es Baluard ha sol·licitat a través de la 
documentació pertinent, amb data de registre d'entrada 2 de febrer de 2016, la concessió 
de l’aportació que el Consell de Mallorca ha de lliurar enguany a la fundació. En aquest 
sentit, en la sol·licitud enviada s’estableix, en concret, que són 325.000,00 €.  
 
2. En els pressuposts de 2016, l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per 
fer front a l’ aportació d’enguany resta acreditada en la partida 20.33430.48901 amb la 
RC  núm. de referència 22016/79. 
  
3. El director insular de Cultura ha justificat, en la memòria pertinent, la concessió de 
l’aportació esmentada. 
 
4. La cap del Servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura ha informat 
favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació assenyalada a 
favor de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. 
 
5. La secretària tècnica del Departament ha proposat al vicepresident primer i conseller 
executiu que elevés al Consell Executiu la proposta de concessió de l’aportació 
econòmica, anual i ordinària de 2016 de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma. 
 
6. El 10 de març de 2016, la Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la 
proposta esmentada. 
 
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 
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1. Aprovar i iniciar l’expedient 3/2016 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica, 
anual i ordinària de 325.000,00 €, en concepte de transferència corrent, a favor de la 
Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 titular del NIF G-57223992, corresponents a l’any 2016 per tal de donar suport al seu 
pla d’activitats d'enguany així com al seu funcionament. 
 
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 325.00,00 €, en concepte de 
capítol 4, a favor de la Fundació Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma, titular del NIF G-57223992, a fi de donar suport al seu pla d’activitats 
d’enguany i al seu funcionament, d’acord amb les prescripcions que més endavant 
s’indiquen i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa de 325.000,00 €, a 
càrrec de la partida pressupostària 20.33430.48901 (RC núm. de referència 22016/79), a 
favor de l’entitat esmentada. 
 
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. Si per la 
concurrència de circumstàncies que ho justifiquessin o d’altres alienes a l’entitat 
beneficiària no es pogués complir amb el termini esmentat s’hauria de demanar a aquest 
Departament la pròrroga pertinent explicant els motius en què es fonamenta, d’acord 
amb l’establert a l’art. 70 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions.  
 
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 base d’execució 25.4 in fine del Pressupost de 2016 del Consell de 
Mallorca, 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. 
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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 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES DE PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE 
PERSONAS MAYORES DE BINIALI 

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

Antecedents 

1. Dia 19 de març 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 (BOIB núm. 41 de 25 de 
març de 2014). 

2. Dia 23 d’abril de 2014, l’Associació Personas Mayores de Biniali va sol·licitar, 
registre general d’entrada núm. 15032, una subvenció econòmica per import de 700,00 
€ per al projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) de l’entitat. 

3. Dia 23 de juliol de 2014, 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 (BOIB núm. 104, de 2 d’agost de 2014). 

 4. L’Associació de Personas Mayores de Biniali, dia 27 de setembre de 2014, registre 
general d’entrada núm. 30122, va presentar documentació de justificació de les despeses 



 4 

de manteniment. No obstant, aquesta està sense signar i a més no s’ajusta al que 
estableix la base catorzena de les bases reguladores de la convocatòria. 

5. Dia 10 de març de 2015, el centre gestor va requerir, registre de sortida núm. 5604, a 
l’associació perquè, en un termini de quinze dies, presentés la justificació de la 
subvenció concedida (avís de recepció de dia 11 de març de 2015). Transcorregut aquest 
termini, l’associació no ha presentat documentació. 

6. Dia 15 d’octubre de 2015, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència va resoldre iniciar el procediment per determinar la pèrdua del 
dret al cobrament de la subvenció concedida per falta de justificació del projecte 
presentat. 

7. Dia 22 d’octubre de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació Personas 
Mayores de Biniali (avís de recepció de dia 23 d’octubre de 2015), i transcorregut el 
termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, òrgan instructor de 
l’expedient, va emetre informe justificatiu de la declaració de pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida en concepte de manteniment de l’entitat (línia 2). 

9. Dia 12 de novembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural, amb el vistiplau del 
secretari tècnic del departament de Participació Ciutadana i Presidència, va emetre 
informe jurídic de l’expedient relatiu a la declaració pèrdua del dret al cobrament de la 
subvenció concedida a l’Associació Personas Mayores de Biniali en concepte de 
manteniment de l’entitat (línia 2). 

10. Dia 22 de gener de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Els articles 34, 37i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
cobrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 10 de juliol de 2015, BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 2015. 

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

1. Acordar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció concedida en concepte de 

manteniment de l’entitat (línia 2), per import de 700,00 euros, a l’Associació Personas 

Mayores de Biniali, CIF G-07296783, per falta de justificació del projecte presentat. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores de Biniali i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, 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 aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un mes, 
comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la desestimació 
expressa d’aquest recurs de reposició, hi 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 del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu 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, es pot interposar, si n’és el cas, 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 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. 

PROPOSTA D’ACORD DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ AMICS DE LA  
SEGONA EDAT DE BINISSALEM 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4000,00 € per al projecte 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALS 2015: 

- Ball de línia 

- Gimnàstica 

- Teatre 

- Excursió Alcúdia i voltants 

- Excursió Puig de Sant Salvador 

- Excursió Cala Agulla 
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3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem la subvenció 
sol·licitada per import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem, 
amb CIF G-07333966, va presentar documentació justificativa de despeses, per un 
import total de 3.555,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida.  

La senyora Catalina Vidal Martí, en representació de l’Associació Amics de la Segona 
Edat de Binissalem, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 24 de setembre de 2015, 
que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, ball de saló/línia, taller de teatre, 
excursió a Santanyí i Cala Figuera. 

5. Dia 28 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia3 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Amics de la Segona Edat 
de Binissalem en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la 
subvenció subscrita per la senyora Catalina Vidal Martí, en representació de 
l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
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Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS 
DE BÚGER. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, l’Associació Persones Majors de Búger va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3.888,50 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Excursió Cala Ratjada 

- Excursió Artà 

- Excursió Palma 

- Excursió Campos 

- Excursió Sa Granja d’Esporles 

- Excursió Manacor 

- Excursió Valldemosa 

- Excursió Lluc 

- Excursió s’Arracó 

- Excursió Marratxí 
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- Excursió Santanyí 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Persones Majors de Búger la subvenció sol·licitada per 
import de 3.888,50 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Persones Majors de Búger, amb CIF G-
07289697, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
3.811,50 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor José Salom Salom, en representació de l’Associació Persones Majors de 
Búger, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: excursió Cala Ratjada, excursió Artà, Excursió 
Palma, Excursió Formatges Burguera, excursió Fornalutx, excursió Granja d’Esporles, 
excursió Campos Ses Salines, excursió Lluc, excursió Palma Nova Andratx, excursió 
Palma. 

5. Dia 28 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

 

6. Dia 3 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Persones Majors de Búger 
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en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció subscrita 
pel senyor José Salom Salom, en representació de l’Associació Persones Majors de 
Búger. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Persones Majors de Búger i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ GENT MAJOR DE 
CAMPANET 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació Gent Major de Campanet va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Gimnàstica 

- Manualitats 

- Ball en Línia 

- Excursió Raixa 

- Excursió Santa Ponça 
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3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Gent Major de Campanet la subvenció sol·licitada per 
import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Gent Major de Campanet, amb CIF G-
07746787, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
3.810,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Antoni Cañellas Gual, en representació de l’Associació Gent Major de 
Campanet, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 23 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en les activitats previstes en el projecte inicial ja que enlloc de fer-se 
l’activitat de ball de línia s’ha dut a terme l’activitat de zumba. 

5. Dia 28 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 4 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Gent Major de Campanet 
en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció subscrita 
pel senyor Antoni Cañellas Gual, en representació de l’Associació Gent Major de 
Campanet. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Major de Campanet i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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. 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL 
CAMP RODO. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 27 de gener de 2015, l’Associació  Gent Gran del Camp Rodo va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4000 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS: 

- Excursió Diada a Lluc 

- Visita a Alcúdia 

- Visita cultural a Agromart Porreres 

- Visita a Orient 

- Visita a Can Picafort 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran del Camp Rodo la subvenció sol·licitada per 
import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 12 d’agost de 2015, l’Associació Gent Gran del Camp Rodo, amb CIF G-
07858558, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
4213,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  
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El senyor Juan Garriga Marí, en representació de l’Associació Gent Gran del Camp 
Rodo, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 12 d’agost de 2015, que s’ha produït un 
canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: excursió a Lluc, excursió a Alcúdia, excursió a 
Porreras, excursió a Capdepera i excursió a Manacor. 

5. Dia 13 de gener de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 8 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Gent Gran del Camp 
Rodo en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per el senyor Juan Garriga Marí, en representació de l’Associació Gent Gran 
del Camp Rodo. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran del Camp Rodo i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAD “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació de la Tercera Edad “Nuestra Señora del 
Carmen” va sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al 
projecte ACTIVIDADES 2015: 

- gimnàstica 

-  ball en línea 

- visita fàbrica de perfums amb flor d’ametller 

- visita al monestir de Cura 

- ofrena floral a Lluc 

- excursió a Lluc 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de la Tercera Edad “Nuestra Señora del Carmen”la 
subvenció sol·licitada per import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 
2015). 

4. Dia 23 de setembre de 2015, l’Associació de la Tercera Edad “Nuestra Señora del 
Carmen”, amb CIF G-07423122”, va presentar documentació justificativa de despeses 
efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Cipriano Mansilla Torres, en representació de l’Associació de la Tercera Edad 
“Nuestra Señora del Carmen”, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 23 de setembre 
de 2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte 
inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, ball en línia, visita fàbrica de perfums 
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amb flor d’ametller, excursió a Inca, excursió cultural zona de ponent: el Toro, 
Palmanova, Magaluf, Illes Malgrats 

5. Dia 10 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 8 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació de la Tercera Edad 
“Nuestra Señóra del Carmen” en els termes descrits en la memòria d’actuacions 
subscrita pel senyor Cipriano Mansilla Torrers, en representació de l’Associació de la 
Tercera Edad “Nuestra Señora del Carmen” sense que la modificació afecti als imports 
del projecte inicial ni de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edad “Nuestra Señora del 
Carmen” i a la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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. 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA 
EDAT DE SINEU. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
 
2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació de la Tercera Edat de Sineu va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 3920,00 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS: 
- Taller de gimnàstica 
- Taller de ball en línea 
- Excursió a Sóller / Lluc 
- Excursió a Deià / Valldemosa 
- Visita Casc Antic Palma 
- Ofrena floral Lluc 
 
3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de la Tercera Edat de Sineu la subvenció sol·licitada 
per import de 3920,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 
 
4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació de la Tercera Edat de Sineu, amb CIF G-
07189962, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
4.129,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  
 
La senyora Elvira Vera Ripoll, en representació de l’Associació de la Tercera Edat de 
Sineu, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 24 de setembre de 2015, que s’ha 
produït un canvi en les activitats  previstes en el projecte inicial. 
 
5. Dia 24 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 
 



 16 

6. Dia 8 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
 
Fonaments 
 
1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
 
2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 
 
Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 
 
1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació de la Tercera Edat de 
Sineu en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per la senyora Elvira Vera Ripoll, en representació de l’Associació de la 
Tercera Edat de Sineu, sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni 
de la subvenció concedida. 
 
2. Notificar aquest acord a l’Associació de la Tercera Edat de Sineu i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 
 
Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE PERSONES 
MAJORS COLÒNIA DE SANT PERE. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 6 de febrer de 2015, l’Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte 
ACTIVIDADES: 

- gimnàstica 

- manualitats 

- informàtica 

- excursió casc antic Palma 

- visita Valldemossa 

- excursió a Cabrera 

- excursió a Pollença, Port de Pollença i Formentor 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere la subvenció 
sol·licitada per import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 2 d’octubre de 2015, l’Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere, amb 
CIF G-07265812, va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en 
càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Antonio Horrach Ripoll, en representació de l’Associació de Persones Majors 
Colònia de Sant Pere, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 16 de setembre de 
2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte 
inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, informàtica, manualitats, excursió a 
Cabrera, excursió a Lluc i Caimari. 
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5. Dia 10 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 8 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació de Persones Majors 
Colònia de Sant Pere en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita pel 
senyor Antonio Horrach Ripoll, en representació de l’Associació de Persones Majors 
Colònia de Sant Pere sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni 
de la subvenció concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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. 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ PERSONAS 
MAYORES DE SELVA. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, l’Associació Personas Mayores de Selva va sol·licitar una 
subvenció econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Gimnàstica 

- Excursió Cala Ratjada 

- Excursió Porto Cristo 

- Excursió Casc Antic Palma 

- Excursió Serra de Tramuntana 

- Excursió al poble de Felanitx 

- Excursió Lluc 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Personas Mayores de  Selva la subvenció sol·licitada 
per import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 28 de setembre de 2015, l’Associació Personas Mayores de Selva, amb CIF G-
07478506, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
3.551,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

El senyor Vicente Fernández Traverso, en representació de l’Associació Personas 
Mayores de Selva, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 17 de setembre de 2015, 
que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: gimnàstica, excursió Cala Ratjada, excursió Casc 
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Antic de Palma, excursió Porto Cristo, excursió Porreres, excursió Colònia de Sant 
Pere, excursió Felanitx, excursió Serra de Tramuntana i Valldemosa.  

5. Dia 28 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 4 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Personas Mayores de 
Selva en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita pel senyor Vicente Fernández Traverso, en representació de l’Associació 
Personas Mayores de Selva. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Personas Mayores de Selva i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 
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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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ JÓVENES MAYORES 
ES GARROVERS. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 23 de gener de 2015, l’Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers va sol·licitar 
una subvenció econòmica per import de 4180,00 € per al projecte ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALS 2015: 

- Ball de Saló 

- Danses del Món 

- Excursió Valldemosa 

- Excursió Andratx 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers la subvenció 
sol·licitada per import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 25 de setembre de 2015, l’Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers, amb CIF 
G-57311177, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 
4.290,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Francisca Aguiló Serra, en representació de l’Associació Jóvenes Mayores 
Es Garrovers, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 25 de setembre de 2015, que 
s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial, 
manifestació que reitera en la declaració responsable de despeses i ingressos efectuats 
en relació a l’activitat realitzada. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: ball de saló, danses del món i ball en línia, excursió 
a Lluc Alcúdia, excursió a l’ermita de Bonany Petra Alcúdia i excursió a Fiore Lluc. 

5. Dia 28 de desembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència emet informe 
proposta relatiu a la modificació del projecte. 
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6. Dia 4 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Jóvenes Mayores Es 
Garrovers en el termes descrits en la memòria d’actuacions justificativa de la subvenció 
subscrita per la senyora Francisca Aguiló Serra, en representació de l’Associació 
Jóvenes Mayores Es Garrovers. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
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EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ GENT GRAN D’INCA. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 12 de febrer de 2015, l’Associació Gent Gran d’Inca va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 4.000,00 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran d’Inca la subvenció sol·licitada per import 
de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 30 de setembre de 2015, l’Associació Gent Gran d’Inca, amb CIF G-07938145, 
va presentar documentació justificativa de despeses efectuades en càrrec a la subvenció 
concedida.  

La senyora Maria Garí Coll, en representació de l’Associació Gent Gran d’Inca, posa de 
manifest, mitjançant escrit de dia 29 de setembre de 2015, que s’ha produït un canvi en 
l’activitat d’excursions previstes en el projecte inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: pilates, ball de saló, excursió Ses Salines – Colònia 
de Sant Jordi, excursió a Sóller, excursió a Mortitx, excursió a Raixa i excursió Serra de 
Tramuntana (Esporles – Camí des Correu). 

5. Dia 18 de gener de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 4 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 
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Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Gent Gran d’Inca en el 
termes descrits en la declaració responsable de les despeses i ingressos efectuats en 
relació a l’activitat realitzada  subscrita per la senyora Maria Garí Coll, en representació 
de l’Associació Gent Gran d’Inca. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran d’Inca i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ DE PERSONAS 
MAYORES DE SON FORTEZA. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 28 de gener de 2015, l’Associació de Personas Mayores de Son Forteza va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 4000 € per al projecte ACTIVITATS 
SOCIOCULTURALS: 
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- excursió a Raixa 

- excursió al Mallorca Planetarium 

- excursió a l’Oratori de Crestaix, museu Sant Antoni i el Dimoni 

- excursió a la fàbrica de Quely 

- excursió al Castell de Sant Carles 

- excursió Els Calderers  

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació de Personas Mayores de Son Forteza la subvenció 
sol·licitada per import de 4000,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 2015). 

4. Dia 18 de setembre de 2015, l’Associació de Personas Mayores de Son Forteza, amb 
CIF G-07270895, va presentar documentació justificativa de despeses, per un import 
total de 4.191,00 € per la realització d’activitats socioculturals, efectuades en càrrec a la 
subvenció concedida.  

La senyora Margarita Cañellas Serra, en representació de l’Associació de Personas 
Mayores de Son Forteza, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 18 de setembre de 
2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte 
inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: excursió a Raixa, Observatori Astronòmic de 
Costitx, Ermita de Crestatx, Trobada Esportiva, Castell de Sant Carles, Fàbrica de 
Quely, Jardí Botànic de Sóller, Els Calderers, Museu i Poblat Talaiòtic d’Artà. 

5. Dia 15 de febrer de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 7 de març de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 
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1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació de Personas Mayores de 
Son Forteza en els termes descrits en la memòria d’actuacions subscrita per la senyora 
Margarita Cañellas Serra, en representació de l’Associació de Personas Mayores de Son 
Forteza sense que la modificació afecti als imports del projecte inicial ni de la subvenció 
concedida. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Mayores de Son Forteza i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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 DE CONSELL EXECUTIU RELATIVA A 
L’ACCEPTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A 
DONAR SUPORT A PROGRAMES DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS 
A LES PERSONES MAJORS, ANY 2015. ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT ES 
TRENCADORS DE SES CADENES. 

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 donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 
2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Dia 29 de gener de 2015, l’Associació Tercera Edat Es Trencadors de Ses Cadenes va 
sol·licitar una subvenció econòmica per import de 1.750,00 € per al projecte 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. 

3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Tercera Edat Es Trencadors de Ses Cadenes la 
subvenció sol·licitada per import de 1.750,00 euros (BOIB núm. 70 de 9 de maig de 
2015). 
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4. Dia 24 de setembre de 2015, l’Associació Tercera Edat Es Trencadors de Ses 
Cadenes, amb CIF G-07638349, va presentar documentació justificativa de despeses 
efectuades en càrrec a la subvenció concedida.  

El senyor Diego Tebar Sánchez, en representació de l’Associació Tercera Edat Es 
Trencadors de Ses Cadenes, posa de manifest, mitjançant escrit de dia 24 de setembre 
de 2015, que s’ha produït un canvi en l’activitat d’excursions previstes en el projecte 
inicial. 

Així mateix, en la memòria d’actuacions presentada pel beneficiari es detalla la 
realització de les següents activitats: excursió Museu Sant Carles (Palma), excursió 
Pollentia, excursió Museu de Muro i excursió Petra (Frai Juniper Serra). 

5. Dia 18 de gener de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la modificació del projecte. 

6. Dia 7 de març 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

Per tant, el vicepresident segon i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca que adopti el següent 
acord: 

1. Acceptar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Tercera Edat Es 
Trencadors de Ses Cadenes en el termes descrits en la declaració responsable de les 
despeses i ingressos efectuats en relació a l’activitat realitzada  subscrita pel senyor 
Diego Tebar Sánchez, en representació de l’Associació Tercera Edat Es Trencadors de 
Ses Cadenes. 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Tercera Edat Es Trencadors de Ses Cadenes  i a 
la Intervenció General del Consell de Mallorca. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a 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. 
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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. 

 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

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 d’Economia i Hisenda: 

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, reunit en sessió de 24 de febrer de 2016, 
va acordar aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2016 
amb relació a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials a l’objecte d’incloure una nova línia 
de subvencions. 

Aquets òrgan, en la sessió de 9 de març de 2016, va aprovar un 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 i que, per errada, no incloïa la modificació abans 
esmentada. 

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, el 17 de març de 2016, ha elevat al 
Consell Executiu una proposta de modificació del Pla estratègic per afegir una línia de 
subvencions del programa pressupostari de Patrimoni Històric. 

Atès que, a data d’avui, el text consolidat aprovat no s’ha publicat en el Butlletí Oficial 
de les Illes Balears, es considera adient procedir, amb caràcter previ, a recollir les 
modificacions indicades. 

Per tot 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” 
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i del “Consorci Serra de Tramuntana” per a l’any 2016, de conformitat amb la proposta 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de 17 de març de 2016. 

2. 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. 

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

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN 
MATÈRIA DE CARRETERES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 
PASSAREL·LA DE VIANANTS PEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
LA CESSIÓ A L’AJUNTAMENT DE MURO DEL MANTENIMENT DE LA 
TOTALITAT DEL VIAL EN LA ZONA DE DOMINI PÚBLIC ANNEXA A LA 
CARRETERA MA-3500, QUE COMUNICA EL POBLE DE MURO AMB 
L’ESTACIÓ FERROVIÀRIA.   

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Territori i 
Infraestructures: 

Dia 8 de febrer de 2016 el cap de Servei d’Explotació i Conservació i el Coordinador en 
Cap varen informar sobre un possible conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Muro, per a la construcció d’una passarel·la de vianants en el marge septentrional de la 
carretera, entre els punts quilomètrics 7,070 i 7,240, damunt el torrent de Son Blai, amb 
el qual es donarà continuïtat al vial no motoritzat, construït pel Consell de Mallorca, en la 
zona de domini públic annexa a la carretera Ma-3500, i una vegada finalitzades les obres 
la totalitat del vial que compren des del poble de Muro fins a l’estació ferroviària, serà 
cedida a l’Ajuntament de Muro per a la seva conservació i manteniment. Amb aquest 
conveni es millorarà la seguretat de la carretera Ma-3500, ja que la comunicació entre el 
poble i l’estació ferroviària per un vial no motoritzat evitarà que els desplaçaments no 
motoritzats es facin per la calçada de la carretera Ma-3500. 
 
L’Ajuntament de Muro en maig de 2013 va redactar el projecte de  construcció de  la 
passarel·la metàl·lica entre els punts quilomètrics 7,070 i 7,240, en el costat 
septentrional de la carretera, amb un pressupost de contracte de cent quaranta-cinc mil 
tres-cents noranta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims (145.393,82€), i unes despeses 
per gestió de residus de tres-cents dos euros amb noranta-set cèntims (302,97€).  

 
Dia 2 d’octubre de 2015 el Consell de Mallorca va supervisar favorablement el Projecte 
“Passarel·la peatonal en la Ma-3500 des el PK 7,070 fins el PK 7,240 (TM de Muro)”.  

 
El Consell de Mallorca té una reserva de crèdit núm. 220160000819 de cent quaranta-
cinc mil tres-cents noranta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims ( 145.393,82€) pel 
projecte constructiu de la passarel·la de vianants, i una reserva de crèdit núm. 
220160001056 de tres-cents dos euros amb noranta-set cèntims (302,97€) per a la gestió 
de residus de l’obra de construcció de la passarel·la de vianants, ambdues de la partida 
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pressupostària núm. 55 45300 60900 del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 
2016. 
 
Atès l’informe jurídic de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 19 de febrer de 
2016 i l’informe de fiscalització de conformitat de la Intervenció delegada de dia 17 de 
març de 2016, la consellera executiva de Territori i Infraestructures eleva al Consell 
Executiu per ser l’òrgan competent en aplicació de l’article 1c) del Decret 
d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 
18 de juliol de 2015) i la Base 23.4 del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 
2016, que indica que el Consell Executiu del Consell de Mallorca és l’òrgan competent 
per aprovar els convenis amb entitats públiques i privades, la proposta següent: 
 

ACORD 
 
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Muro, per a la construcció d’una passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son 
Blai, per donar continuïtat al vial no motoritzar ubicat en la zona de domini públic 
annexa a la carretera Ma-3500 i la posterior cessió a l’Ajuntament de Muro de la 
totalitat del vial que comunica el poble de Muro amb l’estació ferroviària,  en els termes 
següent:    

 
«CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE 

MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MURO EN MATÈRIA DE CARRETERES 
 
 
A Palma, XXXX 
 

REUNITS 
 

 
D´una banda, l´Hble. Sr. President del Consell de Mallorca, Miquel 

Ensenyat Riutort, com a representant d´aquesta entitat, amb domicili al carrer Palau 
Reial, núm. 1, CP 07001, de Palma i CIF S-0711002F. 

 
I de l´altra, el Sr. Batle  -President de l´Ajuntament de Muro, xxxx, com 

a representant d´aquest consistori municipal, amb domicili al carrer xxxx i CIF 
xxxxxxxx 

 
Les parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat 

suficient per formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, 
 
 

EXPOSEN 
 
I.- Que el Consell de Mallorca és titular de la carretera Ma-3500, en la 

qual per raó de seguretat del trànsit va habilitar un vial no motoritzat en la zona de 
domini públic annexa a la carretera entre el poble i el torrent de Son Blai.    

 



 31 

II.- Que l´Ajuntament de Muro, per tal de garantir la continuïtat del vial 
no motoritzat executat pel Consell de Mallorca a la carretera Ma-3500, en data maig de 
2013, va redactar  el projecte de  construcció de  la passarel·la metàl·lica de vianants, 
paral·lela a la carretera, sobre el llit del torrent de Son Blai  fins a l’estació ferroviària.   

 
III.- Que amb aquest conveni totes dues parts persegueixen la millora de 

les condicions de la carretera, preservant la seguretat del trànsit i l’accés dels vianants a 
l´estació ferroviària sense perill per a la seva integritat. 

 
CLÁUSULES 

 
PRIMERA.-OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest conveni és articular la col·laboració entre el Consell 

Insular de Mallorca i l’Ajuntament de Muro, pel qual el Consell de Mallorca  realitzarà 
les obres de la passarel·la metàl·lica sobre el llit del torrent de Son Blai, el qual donarà 
continuïtat al vial no motoritzat que va construir el consell en la zona de domini públic 
annexa a la carretera Ma-3500, entre el poble i el torrent de Son Blai  i una vegada 
finalitzades les obre l’Ajuntament  de Muro assumirà el manteniment de la totalitat del 
vial no motoritzat d’accés del poble de Muro a l’estació ferroviària (grafiat amb vermell 
al plànol adjunta d’octubre de 2015).  

 
La col·laboració esmentada s’ajustarà al que preveuen l’article 21 de la 

Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la CAIB, i l’article 44 del Reial Decret 
1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el reglament general de carreteres. 

 
SEGONA.- VIGÈNCIA 
 
La vigència d’aquest conveni és a partir de la data de la signatura 

d’aquest document i , en conseqüència, obligant a les parts des d’aquest moment i 
durant un període de 30 anys, o bé fins que sobrevingui una de les causes d’extinció a la 
clàusula cinquena. 

 
TERCERA.- DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS 

Les parts mitjançant el present conveni acorden, els drets i les obligacions que cada un 
d’elles assumeix. 

  
-El  Consell de Mallorca es compromet a:  
 

a) Licitar i finançar les obres de la passarel·la metàl·lica de vianants que dona 
continuïtat al vial, entre els punts quilomètrics 7,070 i 7,240 del torrent del Son 
Blai, presentada per l’Ajuntament de Muro amb un pressupost de contracte de 
cent quaranta-cinc mil tres-cents noranta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims 
(145.393,82€), i unes despeses per gestió de residus de tres-cents dos euros amb 
noranta-set cèntims (302,97€), supervisat  favorablement el dia 2 d’octubre de 
2015. 

 
- L’Ajuntament de Muro es compromet a:  
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a) Assumir, una vegada finalitzades les obres de la passarel·la metàl·lica sobre el 

llit del torrent de Son Blai, la conservació i manteniment del la totalitat del vial 
no motoritzat d’accés a l’estació ferroviària (grafiat en vermell en el plànol 
adjunt).   

b) Destinar el vial i la passarel·la de vianants del torrent que travessa la via a l’ús 
públic, garantint el lliure trànsit dels vianants per la passarel·la sense 
restriccions. 

c) Fer-se càrrec de les indemnitzacions a tercer per responsabilitats patrimonials 
que afectin al vial i la passarel·la. 

 
QUARTA.- GESTIÓ DEL CONVENI 
 
Amb la finalitat de tractar totes les aquelles qüestions que es puguin 

derivar del present conveni i proposar, si escau el cas als òrgans competents les mesures 
a adoptar, es podrà constituir una comissió de seguiment.   

 
CINQUENA.- EXTINCIÓ 
 
El conveni quedarà extingit una vegada transcorregut el període de 

vigència esmentat a la clàusula segona, o per la concurrència de qualsevol de les 
següents circumstàncies: 

 
a) Per mutu acord entre les parts. 
b) Per haver-se d’executar obres a la carretera que impliquin l’ocupació dels 

terrenys on es situa la passarel·la i el passeig de vianants. 
c) Per la desafecció o reversió dels terrenys on es situa la passarel·la i el passeig de 

vianants. 
 
Una vegada extingit el conveni, la conservació i el manteniment de la 

totalitat del vial no motoritzat des del poble fins a l’estació de ferrocaril correspondran 
al Consell de Mallorca. 

 
SISENA.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Les parts acorden resoldre de mutu acord les qüestions que puguin sorgir 

de la interpretació i el compliment d´aquest conveni o plantejar-les, en el seu cas, davant 
la Comissió de Gestió del Conveni que es creï. 

 
Com a prova de conformitat amb el contingut d´aquest conveni, les parts 

el signen per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. » 
 

 DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MVMC CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’IMAS DE 12 DE GENER DE 2015, DE RECONEIXEMENT DE TEMPS DE 
SERVEIS PREVIS, PER AL CÒMPUT DE TRIENNIS.  
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Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents de fet 
 
1. La senyora MVMC és personal funcionari interí de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials (IMAS) que ocupa un lloc de feina d’educadora social a la Llar dels Menors. 
 
2. En data 18 de novembre de 2014 va tenir entrada al Departament de Recursos 
Humans de l'IMAS, núm. de registre 38130, una sol·licitud mitjançant la qual demana 
el pagament dels triennis des de la data en què es varen complir els tres anys de feina a 
l’IMAS. 
 
3. En data 12 de gener de 2015 es va dictar resolució de la presidenta de l’IMAS per la 
qual es reconeixen, a data de 12 de gener de 2015, 4 anys, 7 mesos i 16 dies de temps de 
serveis previs per al còmput de triennis. 
 
A l’esmentada resolució es fa una relació de triennis reconeguts: es reconeix un trienni, 
la data de venciment és dia 28 de maig de 2013, el grup reconegut és A2 i la data 
d’efectes econòmics és dia 1 de desembre de 2014. 
 
4. En data 27 de febrer de 2015 es va notificar la resolució a la senyora Morell. 
 
5. En data 1 d’abril de 2015 va tenir entrada al Registre General de l’IMAS, núm. de 
registre 9802, escrit de la senyora M mitjançant el qual sol·licita “que es faci el 
pagament de totes les quantitats a efecte de triennis des de la data en que es genera el 
dret, és a dir, des del 26 de juliol de 2013”. 
 
6. L’anterior sol·licitud va ser reiterada mitjançant escrits de dia 30 de novembre de 
2015 (núm. de registre d’entrada 35.718) i de 18 de febrer de 2016 (núm. de registre 
d’entrada 4.330). 
   
Fonaments de dret  
 
Primer. D'acord amb l’article 115.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (d’ara en 
endavant, LRJPAC), contra la resolució de dia 12 de gener de 2015 es pot interposar 
recurs d’alçada en el termini d’un mes. 
 
Segon. La senyora M va presentar un escrit dia 1 d'abril de 2015 relatiu a la resolució de 
reconeixement de data 12 de gener de 2015. Aquest escrit no és formalment un recurs 
d’alçada, si bé pel principi d’antiformalisme que s’estableix a l’article 110.2 de la 
LRJPAC, s’entén que s’interposa un recurs d’alçada. 
 
Tercer. Donat que la resolució es va notificar dia 27 de febrer de 2015, el termini per 
interposar recurs d'alçada finalitzava dia 27 de març de 2015.  
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Per tant, l'escrit es va presentar fora del termini per interposar recurs d'alçada. Segons 
l'article 115.1 LRJPAC, transcorregut el termini sense haver interposat el recurs, la 
resolució és ferma a tots els efectes. 
 
Quart. Vist allò que disposa l’article 27.1 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 d'octubre de 2015, 
l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 
 
Proposta de resolució 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que adopti l'acord següent:  
 
Primer. INADMETRE el recurs d’alçada interposat per la senyora M perquè s’ha 
presentat extemporàniament. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR JGA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE L’IMAS 
DE 5 DE NOVEMBRE DE 2015, DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT 
DISCIPLINARI 1/2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents de fet 
 
1. En data 5 de novembre de 2015 la presidenta de l'IMAS va resoldre l'expedient 
disciplinari ED 1/2015 i va imposar al funcionari JGA, adscrit al lloc de feina 
d'ordenança de la Llar de Llucmajor, una sanció de suspensió de funcions i retribucions 
per un període de tres mesos, per la comissió d'una falta greu prevista en l'article 138 a) 
de la Llei  3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, consistent en “la manca d'obediència deguda al personal jeràrquicament 
superior i a les autoritats, que no constitueixi falta molt greu.” 
 
2. En data 27 de novembre de 2015 es va notificar al senyor JGA la resolució de 
l'expedient disciplinari esmentada. 
 
3. En data 23 de desembre de 2015 i amb número de registre d'entrada 38719, el senyor 
JGA va presentar escrit d'interposició de recurs d'alçada contra la resolució de 
l'expedient disciplinari de data 5 de novembre de 2015. 
   
Fonaments de dret  
 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de 5 de novembre de 2015 per la qual, pels fets declarat provats durant la 
instrucció de l'expedient disciplinari 1/2015, es va imposar al senyor JGA una sanció de 
suspensió de funcions i retribucions per un període de tres mesos, per la comissió d'una 
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falta greu prevista en l'article 138 a) de la Llei  3/2007, de 27 de març, de la funció 
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consistent en “la manca 
d'obediència deguda al personal jeràrquicament superior i a les autoritats, que no 
constitueixi falta molt greu.” 
 
Segon.  Atès el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el procediment per 
tramitar i resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 107 a 113  i, en 
concret, el els articles114 i 115 respecte del recurs d’alçada. 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 23 de desembre de 
2015 es va presentar dins del termini i en la forma escaients. 
 
Tercer.  Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que el Consell 
Executiu acordi anul·lar la sanció o, en el seu cas, acordi la sanció mínima prevista per 
una falta greu en base a les al·legacions que es recullen al seu recurs. A l'informe de la 
tècnica superior del Departament de Recursos Humans es recullen els arguments per 
desestimar les al·legacions presentades.  
  
Quart. Vist allò que disposa l’article 27.1 dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 d'octubre de 2015, 
l’òrgan competent per resoldre el recurs d’alçada és el Consell Executiu del Consell de 
Mallorca. 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs al Consell Executiu que adopti l'acord següent:  
 
Primer. DESESTIMAR la petició principal i la subsidiària del recurs d'alçada 
interposat pel senyor JGA en data 23 de desembre de  de 2015 contra la Resolució de la 
presidenta de l’IMAS de 5 de novembre de 2015 de resolució de l'expedient disciplinari 
1/2015. 
  
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA TRG CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 30 D'OCTUBRE DE 
2015 

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents:  
 
1. La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «ulleres» 
dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones 
majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 2015. 
 
2. El dia 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS resolgué la convocatòria resultant 
denegada l’ajuda del concepte referit per no justificar adequadament el pagament de la 
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despesa, segons l’informe proposta de la Secció de Prestacions de l'Àrea d'Atenció a la 
Dependència. 
 
3. En data 1 de desembre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha d'estimar el recurs atès que hi consta la 
presentació en termini dels documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes 
econòmiques individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015. 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 18 de febrer de 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons el que es disposa a l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha 
interposat en el termini previst i en la forma adequada. 
 
2. D'acord amb el que s' estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 
21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
3. D'acord amb el que es disposa al punt 7è de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015, a la sol·licitud de 
subvenció s'haurà d'adjuntar la factura oficial original que justifiqui el cost de l’activitat 
realitzada,a nom de la persona beneficiària de l’ajuda o de la persona tutora legal 
sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada i sempre que l’esmentada 
persona que ostenta la tutela aparegui com a sol·licitant de la transferència bancària. 
 
4. Segons l'informe del cap de la Secció de Prestacions consta a l'expedient la factura 
original de l'adquisició de les ulleres, presentada en termini. 
 
Atès que consta a l'expedient la presentació en termini per part de la interessada, dels 
documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per 
a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015,  
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 1 de desembre de 2015 per la 
senyora TRG contra la resolució de la presidenta de dia 30 d'octubre de 2015 de 
denegació de l'ajuda econòmica individual per a persones majors de 2015. 
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Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PEL 
SENYOR MCT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 30 D'OCTUBRE DE 
2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents:  
 
1. El recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «audiòfon 
esquerra» dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a 
persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 2015. 
 
2. El dia 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS resolgué la convocatòria resultant 
denegada l’ajuda del concepte referit per no justificar adequadament el pagament de la 
despesa, segons l’informe proposta de la Secció de Prestacions de l'Àrea d'Atenció a la 
Dependència. 
 
3. En data 16 de desembre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha d'estimar el recurs atès que hi consta la 
presentació en termini dels documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes 
econòmiques individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015. 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 22 de febrer de 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons el que es disposa a l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha 
interposat en el termini previst i en la forma adequada. 
 
2. D'acord amb el que s' estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 
21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
3. D'acord amb el que es disposa al punt 7è de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015, a la sol·licitud de 
subvenció s'haurà d'adjuntar la factura oficial original que justifiqui el cost de l’activitat 
realitzada,a nom de la persona beneficiària de l’ajuda o de la persona tutora legal 
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sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada i sempre que l’esmentada 
persona que ostenta la tutela aparegui com a sol·licitant de la transferència bancària. 
 
4. Segons l'informe del cap de la Secció de Prestacions consta a l'expedient la factura 
original de l'adquisició de l'audiòfon esquerre ,presentada en termini. 
 
Atès que consta a l'expedient la presentació en termini per part de la persona 
interessada, dels documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes 
econòmiques individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015,  
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 16 de desembre de 2015 pel senyor 
MCT contra la resolució de la presidenta de dia 30 d'octubre de 2015 de denegació de 
l'ajuda econòmica individual per a persones majors de 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA MAA CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DATA 30 D'OCTUBRE DE 
2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents:  
 
1. La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de 
«estufa/calefactor» dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals 
per a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 2015. 
 
2. En data 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS va denegar l’ajuda econòmica a 
la persona interessada per no justificar adequadament el pagament de la despesa, segons 
l’informe proposta de la Secció de Prestacions de l'Àrea d'Atenció a la Dependència. 
 
3. En data 2 de desembre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha d'estimar el recurs atès que hi consta la 
presentació en termini dels documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes 
econòmiques individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015. 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 2 de març de 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
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1. Segons el que es disposa a l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha 
interposat en el termini previst i en la forma adequada. 
 
2. D'acord amb el que s' estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 
21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
3. D'acord amb el que es disposa al punt 7è de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015, a la sol·licitud de 
subvenció s'haurà d'adjuntar la factura oficial original que justifiqui el cost de l’activitat 
realitzada,a nom de la persona beneficiària de l’ajuda o de la persona tutora legal 
sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada i sempre que l’esmentada 
persona que ostenta la tutela aparegui com a sol·licitant de la transferència bancària. 
 
4. Segons l'informe del cap de la Secció de Prestacions consta a l'expedient la factura 
original de l'adquisició de la estufa/calefactor, presentada en termini. 
 
Atès que consta a l'expedient la presentació en termini per part de la interessada, dels 
documents requerits en el marc de la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per 
a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015,  
 
PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 2 de desembre de 2015 per la 
senyora MAA contra la resolució de la presidenta de dia 30 d'octubre de 2015 de 
denegació de l'ajuda econòmica individual per a persones majors de 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència i al Servei de Gestió Econòmica. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT PER LA 
SENYORA BVM CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS DE DIA 30 D'OCTUBRE DE 
2015. 

Es dóna compte de la següent proposta de al consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 

Antecedents:  
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1. La recurrent va sol·licitar una ajuda econòmica individual pel concepte de «pròtesi 
dental» dins del marc de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a 
persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) per a l’any 2015. 
 
2. En data 30 d'octubre de 2015 la presidenta de l'IMAS va denegar l’ajuda econòmica a 
la persona interessada per haver rebut subvenció econòmica pel mateix concepte en les 
dues darreres convocatòries , segons l’informe proposta de la Secció de Prestacions de 
l'Àrea d'Atenció a la Dependència. 
 
3. En data 17 de desembre de 2015, la persona interessada va presentar recurs d’alçada 
contra la denegació de l’ajuda.  
 
4. La Secció de Prestacions informa que s’ha de desestimar el recurs atès que la persona 
interessada ha rebut una subvenció pel mateix concepte en una de les dues 
convocatòries anteriors a la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per a 
persones majors de l'IMAS per a l'any 2015. 
 
5. Atès l'informe jurídic emès el dia 2 de marçde 2016. 
 
Fonaments jurídics: 
 
1. Segons el que es disposa a l'article 110.2 en relació amb els articles 114 i següents de 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha 
interposat en el termini previst i en la forma adequada. 
 
2. D'acord amb el que s' estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats pel Ple del Consell de 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 
21 de febrer), contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS es pot interposar 
recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb 
els efectes de l'article 114 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
3. D'acord amb el que es disposa al punt 3è de la convocatòria d'ajudes econòmiques 
individuals per a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015,amb caràcter general, les 
persones sol·licitants d’ajudes no poden haver rebut subvencions pel mateix concepte en 
les dues convocatòries anteriors ni sol·licitar ajudes incloses al catàleg general del 
material ortoprotèsic vigent pel 2015 del Sistema Nacional de Salut, exceptuant: cadira 
de rodes, caminadors, audiòfons, pròtesis ocular, plantilles, sabates ortopèdiques, faixes 
lumbars i coixins antiescares. 
 
4. Segons l'informe del cap de la Secció de Prestacions la persona interessada ha rebut 
subvencions pel mateix concepte de «pròtesi dental» en les dues darreres convocatòries. 
 
Atès que la persona interessada ha rebut subvencions pel mateix concepte en les dues 
darreres convocatòries, anteriors a la convocatòria d'ajudes econòmiques individuals per 
a persones majors de l'IMAS per a l'any 2015, inform favorablement sobre la 
desestimació del recurs interposat per la senyora BVM. 
 



 41 

PROPÒS 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Desestimar el recurs d'alçada interposat en data 17 de desembre de 2015 per la 
senyora BVM contra la resolució de la presidenta de dia 30 d'octubre de 2015 de 
denegació de l'ajuda econòmica individual per a persones majors de 2015. 
 
Segon.- Notificar l'acord a la persona interessada, a la Direcció insular d'Atenció a la 
Dependència. 

 

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJERO EJECUTIVO DEL 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL DEL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR DE CAZA CZ14/0107. 
 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

 
Visto el expediente sancionador en materia de caza número CZ14/0107 incoado a la 
entidad SILSIA SL con CIF B80757263 como presunta responsable de las infracciones 
que prevé la Ley 6/2006 Balear de Caza y Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 de abril 
de 2006) 
 

Hechos 

 
1. Mediante denuncia formulada por Govern Balear, se pusieron en conocimiento 

de esta Dirección Insular de Caza los siguientes hechos, supuestamente 
cometidos por SILSIA SL: 

Instalación de granja cinegética de muflones (Ovis musimon) –especie declarada 
cinegética a nivel nacional- en terrenos propiedad de la entidad SILSIA SL, con 
CIF B80757263, situados en el término municipal de Santa María, polígono 8 
parcela 372. En zona protegida de la Serra de Tramuntana. 

 
2. Se consideró adecuado la apertura de período de información reservada para 

aclarar si dicha explotación tenía o no la documentación administrativa 
necesaria. De dicho trámite se dio traslado a la entidad interesada por correo con 
acuse de recibo el 4 de diciembre de 2014 y pasado el plazo para realizar 
alegaciones la entidad no ha presentado ningún tipo de escrito. 
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3. Por resolución de 8 de mayo de 2015 se comunicó a la entidad SILSIA SL el 
inicio del expediente sancionador para la comisión de los anteriores hechos, 
constitutivos de infracción en materia de caza, así como también la identidad del 
Instructor y el órgano competente para resolverlo dando al interesado un plazo 
de 15 días para poder contestar a la acusación formulada, haciendo uso de este 
plazo. 

 
4. El Sr. Gabriel Morell Solivellas, como mandatario verbal de la entidad SILSIA 

SL presentó escrito de alegaciones, el cual en resumen, viene a alegar lo 
siguiente: 

 
- Que no hay instalada una granja cinegética en los terrenos de su 

representada, ya que no hay ningún establecimiento o instalación, que es un 
terreno de cien hectáreas vallado. 

- Que no es una granja porque no se promueve ni la producción, ni la 
comercialización. Que además tiene permisos para ello pero no los ha podido 
encontrar. 

- Consideran que pueden tener los animales como núcleo zoológico y que 
llevan más de veinte años allí y que no se puede considerar una infracción 
muy grave únicamente por estar en terrenos de la Serra de Tramuntana. 

- Que no se ha producido ninguno de los aspectos recogidos en el artículo 67 
de la Ley 6/2006 y que se debería graduar, si un caso, como infracción leve 
por incumplir las condiciones de una autorización por control de especies. 

 
5. A través de la propuesta de resolución de día 4 de agosto de 2015, se contestaron 

las alegaciones y se mantuvieron los cargos, dándole un nuevo plazo de 15 días 
para presentar alegaciones, haciendo uso del mismo. 

 
6. La interesada ha presentado escrito de alegaciones, el cual en resumen viene a 

decir que: 
 

- En la parcela que ella es propietaria no existe ninguna granja de muflones ya 
que no existe ningún tipo de instalaciones ni construcción habilitada para 
ellos. 

- Que jamás se ha comercializado con ningún animal ni vivo ni muerto. 
- Que le parece desproporcionada la tipificación de los hechos y se debería 

tipificar como una falta leve, por incumplir las condiciones del control de 
fauna, y si se sigue imponiendo una infracción muy grave se debería imponer 
la sanción en su grado mínimo, por falta de intencionalidad, negocio y 
peligro. 

- Que la instructora no ha contestado a todas las cuestiones que han planteado 
y que la ubicación de la finca en un paraje protegido no justifica en si mismo 
la cuantía de la sanción, porque consideran que aunque se escape algún 
animal de vez en cuando no tiene cabida en el agravante. Y que al estar la los 
muflones desde hace más de veinte años y que haya de cada vez menos, no 
se puede encuadrar como intencionalidad y reiteración. 

 



 43 

Fundamento de derecho 

 
1. El órgano competente para resolver este expediente sancionador es el Consejo 

Ejecutivo del Consell de Mallorca, ello de acuerdo con aquello establecido: 
 

- Decreto 106/2010, de 24 de septiembre (BOIB nº 142 de 30 de 
septiembre de 2010) sobre el traspaso en los consejos insulares de las funciones 
y los servicios inherentes a las competencias propias de estas instituciones 
insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares en materia de caza y de regulación, vigilancia y 
aprovechamiento de los recursos cinegéticos, como también de pesca fluvial. 

 
- Ley 6/2006, de 12 de abril, Balear de Caza y Pesca Fluvial (BOIB nº 61 
de 27 de abril de 2006), modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias y económico-administrativas, y la Ley 3/2013, de 17 de 
julio, de modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca 
fluvial(BOIB nº 106 de 30 de julio de 2013). 

 
- Decreto del Presidente del Consell de Mallorca de día 10 de julio de 
2015, por el cual se determina la organización del Consell de Mallorca, (BOIB 
nº 109 de 18 de julio de 2015) que recoge en el artículo 1 Atribuciones del 
Consejo Ejecutivo apartado K) “Sancionar las infracciones muy graves, excepto 
las atribuidas otros órganos”. 

 
2. En la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones 

legales y reglamentarias que fija la legislación mencionada así como las que 
establece el Decreto 14/1994, de 10 de febrero (BOCAIB nº 21 de 17 de febrero 
de 1994) por el cual se aprueba el Reglamento del Procedimiento a seguir por la 
Administración de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, y se han seguido todos los principios que rigen la potestad y 
procedimiento sancionador regulados al Título IX de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre (BOE nº 285 de 27 de noviembre de 1992) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
3. A las alegaciones presentadas se ha de decir que en el escrito presentado por la 

parte, se recoge la segunda acepción de la RAE como definición de granja 
“finca dedicada a la cría de animales”. En el artículo 43 de la Ley 6/2006 define 
las granjas cinegéticas. Este artículo está conformado por diferentes apartados. 
El apartado 2 establece que  “Se consideran granjas los establecimientos o 
instalaciones donde se mantengan más de cinco parejas o diez individuos de una 
especie cinegética”. Esta definición recoge  cuando se considera granja 
cinegética, independientemente de la finalidad que se den a los animales. 

 
Por tanto la finca de Son Oliver donde se ubican los muflones en 

cautividad, gestionados por SILSIA SL, cumple los anteriores requisitos para 
poder ser considerada granja cinegética.  
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Manifiesta la parte que en la parcela no existen instalaciones ni construcciones 
dedicadas a los animales. Siguiendo la línea planteada por la parte si se acude a 
la RAE y se busca la palabra instalación la segunda acepción de la definición es 
“Conjunto de cosas instaladas”, y como la misma parte reconoce en su escrito 
de alegaciones en la finca, además de cerrarse y acondicionarse para 
mantener a un núcleo de muflones, se han habilitado diferentes enseres y/o 
instalaciones o artefactos para mantener o cuidar a los animales 
(bebederos/comederos) 
 
Manifiesta, asimismo, la parte que el número de individuos va disminuyendo 
año tras año, pero esta manifestación se contradice con la documentación 
aportada por el Govern Balear, ya que en el último documento remitido en 
septiembre de 2015 informaba que personal del Govern Balear se había 
trasladado a la finca y no existían indicios de que se hubiera retirado ningún 
animal habiendo sido requerida la parte al respecto. 
 
Desde el momento que no existen indicios de que la parte retire animales ni 
controle la natalidad, ya que existen individuos de diferentes edades, se ha de 
entender que en la finca se produce la cría de animales, ya sea de forma más 
o menos formal. 
 
La parte ha manifestado en su escrito de alegaciones que la explotación de 
muflones y que estos se escapen en ocasiones; todo ello no produce ningún 
mal al hábitat que la rodea aunque éste esté declarado paraje natural 
protegido. Esta afirmación se ha realizado sin presentar ningún documento 
técnico que la corrobore, por lo que no se puede tener en cuenta más allá de 
ser una opinión y, más teniendo en cuenta, que en el expediente actual 
existen documentos técnicos emitidos por personal cualificado que recogen 
disposiciones en sentido contrario. 
 
Manifiesta la parte que la instructora en la propuesta no contestó a todas las 
cuestiones planteadas. Una vez leída la propuesta sí que se contestó a la 
tipificación planteada por la parte, argumentando el porqué se han tipificado 
los hechos en una infracción y no en otra. Es por ello, que en el presente 
documento no se considera necesario reiterar los argumentos ya esgrimidos, 
ya que se considera que ha quedado acreditado que los hechos se han 
tipificado correctamente, no existiendo la posibilidad de aplicar la infracción 
leve que plantea la parte ya que nada tiene que ver con el presente 
procedimiento. 
 
El interesado ha manifestado que no existen causas que justifiquen la 
cuantificación de la sanción en su grado medio, pero realmente no ha 
desvirtuado el agravante de su actuación que afecta a un paraje protegido, ya 
que como se ha explicado manifestaciones de parte no desvirtúan a informes 
técnicos.  
 
Asimismo, a lo largo del procedimiento, una vez constatado por parte del 
interesado que carece de cualquier amparo administrativo, ya que diversas 
consejerías y estamentos han certificado que no han autorizado la explotación 
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cinegética, la parte podría haber optado por quitar directamente los 
especímenes de muflón (como así se le había requerido por el Govern 
Balear), pero ningún paso visible ha hecho al efecto, según la documentación 
que consta a día de hoy en el expediente. Por tanto aún teniendo constancia 
que su actuación era y es un ilícito administrativo la entidad ha decidido 
seguir en su actuación. 
 
Los hechos descritos son constitutivos de las siguientes infracciones: 
 

- Infracción muy grave, instalar granjas cinegéticas sin autorización, así 
como incumplir las condiciones fijadas y las obligaciones al efecto establecidas 
en la presente ley, en detrimento de los recursos cinegéticos o biológicos, 
tipificada en el artículo 73.10 de la Ley 6/2006 Balear de Caza y Pesca Fluvial 
(BOIB nº 61, de 27/04/06) y que podrá ser sancionada, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 76.1 a) de la Ley 6/2006, con una multa de 2001 a 20.000 
euros y retirada de la licencia de caza, así como inhabilitación para obtenerla 
durante un plazo comprendido de entre dos y cuatro años. 

 
En la documentación enviada, entre otros documentos consta 

informe fechado el 7 de febrero de 2014 por el jefe del Servicio de Protección de 
Especies en el que se deja constancia que «(…)la capacidad de la especie  de 
alterar las comunidades biológicas está perfectamente acreditada en muchos 
países, i en especial, en los contextos insulares. (…)» 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 67 apartado 1 k) 

comisión de la infracción en un espacio natural protegido, y la explotación se 
ubica en paraje natural protegido de la Serra de Tramuntana. 

 
Según las manifestaciones realizadas por la parte el hecho se lleva 

produciendo desde hace veinte años por lo que es de aplicación lo establecido en el 
artículo 131 apartado 3 A) «La existencia de intencionalidad o reiteración» de la Ley 
30/1992. 

 
La sanción se cuantifica en el grado medio de la cuantía prevista 

para el tipo de infracciones muy graves en 11.000,50 euros y retirada de la 
licencia de caza, así como inhabilitación para obtenerla durante un plazo de tres 
años. 
 

Vistos los hechos y fundamentos jurídicos mencionados, el consejero ejecutivo del 
Departamento de Desarrollo Local propone al Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca 
el siguiente: 
 

Acuerdo 

 
1. Sancionar a la entidad SILSIA SL con CIF B-80757263, con una multa de 

11.000,50 euros y retirada de la licencia de caza, así como inhabilitación para 
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obtenerla durante un plazo de tres años como responsable de las infracciones 
administrativas en materia de caza antes mencionadas, imputadas para la 
realización de los siguientes hechos: 

 

Instalar una granja cinegética sin autorización 
 

1. Se le informa que en caso de decomiso de armas y de conformidad con el 
artículo 71 de la Ley 6/2006 Balear de Caza y Pesca Fluvial (BOIB nº 61, de 27 
de abril de 2006), (BOIB nº. 61, de 27.04.06, modificada por la Ley 3/2013 
BOIB nº 106 de 30 de julio de 2013), <<4. Las armas, si son de tenencia lícita, 
tienen que ser devueltas de acuerdo con los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando la resolución recaída en el expediente sea absolutoria o cuando se 
acuerde el sobreseimiento o archivo de este. En cualquiera de estos casos, la 
devolución es gratuita. 
 
b) Cuando se haya hecho efectiva la sanción impuesta, así como la posible 
indemnización, en los supuestos de infracción. El rescate del arma requiere el 
pago de la cuantía de 100 euros. 
 
No obstante, el instructor del expediente puede acordar, una vez dictada la 
propuesta de resolución, la devolución del arma si el presunto infractor satisface 
la cuantía del rescate y presenta aval bancario que garantice el importe total de la 
sanción y la indemnización propuestas.>> 

 
2. Advertir al interesado de la obligación de depositar la licencia de caza si se le 

sanciona con la retirada de la misma y/o se le inhabilita para obtenerla, en caso 
de que la posea, en la Dirección Insular de Caza, Departamento de Desarrollo 
Local del Consell de Mallorca, en un plazo de 15 días, contadores a partir del día 
siguiente en la recepción de la notificación de la presente resolución; obligación 
que, en caso de no cumplirse, puede llevar aparejada, con aviso previo, la 
imposición de multas coercitivas, con una cuantía de hasta un máximo de 300 € 
diarios, tal como prevé el artículo 72 de la Ley 6/2006 Balear de Caza y Pesca 
Fluvial, así como el artículo 99 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE nº  285 de 27 de noviembre). 

 
3. Se adjunta a esta Resolución el documento de ingreso donde figura el importe de 

la multa, la cual tendrá que abonarse en las entidades bancarias establecidas en 
el impreso de pago de acuerdo con el establecido a la Ley General Tributaria 
dentro de los plazos siguientes: 

 
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación, hasta el día 20 del mes siguiente o el día hábil 
inmediatamente posterior. 

- Las notificaciones entre el día 16 y el último de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación, hasta el día 5 del segundo mes posterior o el día hábil 
inmediatamente posterior. 
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Una vez transcurrido el plazo anterior sin haber abonado el 
importe de la sanción, se procederá a su exacción por el procedimiento 
administrativo de apremio. 

 
Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado puede 
interponer el recurso de alzada ante la Comisión de Gobierno del Consell Insular de 
Mallorca, en el plazo de un mes, contador a partir del día siguiente de recibir esta 
notificación. 

 
Contra la desestimación expresa de este recurso de alzada podéis interponer el recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma que 
corresponda, en el plazo de dos meses, contadores a partir del día siguiente de recibir la 
notificación de la desestimación de dicho recurso de alzada. 
 
Si han transcurrido tres meses desde la interposición del recurso de alzada y no habéis 
recibido la notificación de la resolución expresa, se entiende desestimando por silencio 
y podéis interponer el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo de Palma que corresponda, en el plazo de seis meses, contadores a partir 
del día siguiente de la desestimación presunta. 
 
Si han transcurrido tres meses desde la interposición del recurso de alzada y no habéis 
recibido la notificación de resolución expresa, se entiende desestimado por silencio y 
podéis interponer el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo de Palma que corresponda, sin limitación de tiempo. 
 
No obstante el anterior, podéis interponer, si pega, cualquier otro recurso que 
consideráis oportuno. Todo eso de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común 
 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0067. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0067 incoat al Sr. GPA 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 
Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. GPA el passat 6 
de setembre de 2015 al vedat PM-10.994, coordenades UTM 489779//4376785 
situat al terme municipal d’Algaida: 
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• Disparar dins zona de seguretat 
• Dificultar l’acció dels agents de l’autoritat i els seus auxiliars 
 

2. Se li va decomissar l’arma emprada i es diposità a Intervenció d’Armes de 
Palma. 

 
3. <<Article 21 de la Llei 6/2006. Zones de seguretat 

 
1. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta llei, aquelles on   
hagin d'adoptar-se mesures de prevenció especials que permetin garantir una 
protecció adient de les persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit 
l'exercici de la caça amb armes de foc. 
 
Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es transiti per una zona de 
seguretat. S'entén que una arma està carregada quan pot ser disparada sense 
necessitat d'introduir-hi munició. 
 
Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a una zona de seguretat, 
sempre que hi pugui arribar el projectil; llevat que la configuració del terreny  
intermedi sigui de tal forma que resulti del tot impossible batre la zona de 
seguretat. 
 
2. Es consideren zones de seguretat: 
 
a) Les vies i els camins públics i les vies fèrries. 
 
b) El domini públic hidràulic i els embassaments. 
 
c) La zona de domini públic marítim - terrestre. 
 
d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves proximitats. 
 
e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions annexes, 
els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees 
recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius. 

f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal 
per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució publicada 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
3. En els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de les 
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació 
específica com de domini públic. 
 
En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els 
corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables. 
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En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen als 
dels elements relacionats on es trobin instal·lats. 
 
4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb 
escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les 
relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres 
dels del punt e) de l'apartat 2 del present article. 
 
Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb 
cartutxeria metàl·lica. (...)>> 

 
4. Per resolució de 16 d’octubre de 2015 es va comunicar al Sr. GPA l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per 
poder contestar a l’acusació formulada, sense fer ús d’aquest termini. 

 

5. A través de la proposta de resolució de dia 14 de desembre de 2015, es 
mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per presentar 
al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 
 

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

 
- 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. 

 
- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27 d’abril de 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 30 de juliol de 2013). 

 
- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 
d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 
de 26 de juny de 2014. 

 
- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 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 
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apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 
òrgans”. 

 
2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 
Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) 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, i s’han seguit 
tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 
Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 
novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú . 

 
3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 

valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 
descrits són constitutius de les següents infraccions: 
 

- Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 73.5 
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. 

 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, 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. 
 

- Infracció greu, impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o 
dificultar les inspeccions o les actuacions dels agents de l’autoritat o dels seus 
auxiliars en l’exercici de les seves funcions, tipificada a l’article 74.12 de la Llei 
6/2006 de Caça (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 
451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 
 

Inicialment es proposa una sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, 
així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de sis mesos. 
 
S’ha proposat un termini de sis mesos com temps d’inhabilitació per l’exercici 
de la causa, tenint en compte que al denunciat no se li va requerir ni un ni dos 
pics per a que es personés. El denunciat va fugir al ser requerit pels agents i, 
posteriorment, quan el cridaren per telèfon es negà a personar-se. 
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L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les 
infraccions, podrà ser de  2452 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis mesos. 
 

Vistos 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 
 

1. Sancionar al Sr. GPA amb el DNI XXX, amb una multa de 2452 euros i retirada 
de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini 
de dos anys i sis mesos com a responsable de les infraccions administratives en 
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents 
fets: 

 

• Disparar dins zona de seguretat 
• Dificultar l’acció dels agents de l’autoritat i els seus auxiliars 

 
1. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de 

la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 
2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm. 
106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser 
retornades d’acord amb els supòsits següents: 
 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el 
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 
pagament de la quantia de 100 euros. 
 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la 
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

 
2. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i 
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així 
com l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
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Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 
285 de 27 de novembre). 

 
3. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 
pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 
següents: 

 
- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat 
l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment 
administratiu de constrenyiment. 

 
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot 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 del 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 la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta. 
 
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 interposar, 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 CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0045. 
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Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 

Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0045 incoat al Sr. FBB 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 
Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. FBB el passat 
25 de gener de 2014 al vedat PM-10511, coordenades UTM 504899//4353074 
situat al terme municipal de Ses Salines: 

 
• Establir una granja cinegètica sense la preceptiva autorització. 
 
L’article 43 de la Llei 6/2006 regula les granges cinegètiques, i a l’apartat 
2 estableix que es consideren granges les instal·lacions que tenguin més 
de cinc parelles  o deu individus  d’una espècie cinegètica (quan es va 
dur a terme la inspecció el Sr. B, a la seva parcel·la tenia vint-i-tres 
perdius dins una construcció i en un altre “volador” dos exemplars més) 
 
Una vegada comprovada la base de dades de la Direcció Insular de Caça 
la instal·lació del Sr. B no consta donada d’alta. 

 
Al mateix temps, de les declaracions del Sr. Bover quan es varen aixecar les 
dues actes, s’extreu que: 

 
• Amolla perdius 

 
Segons l’article 47 apartat 4 de la Llei 6/2006 per l’alliberament de peces 
de caça vives escau prèvia autorització de la Conselleria. Una vegada 
comprovada la base de dades del Consell de Mallorca no consta 
autorització a nom del Sr. B per amollada de perdius. 
 
• Captura d’espècies amb gàbies trampa 

 
L’article 33 apartat 1.2 de la Llei 6/2006 recull els mètodes prohibits per 
caçar que no es consideren massius i/o no selectius, incloent a l’apartat e 
“Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir aviram.” 
 
• Venda de perdius sense l’autorització preceptiva. 

 
A l’acta de 25 de gener de 2014 recull que el sr. Bover va manifestar que 
venia les perdius a vuit euros. Segons l’article 47 apartat 1 recull que 
únicament es poden comercialitzar espècies  que procedeixin de granges 
cinegètiques, vedats particulars o vedats intensius autoritzats per aquesta 
pràctica. El Sr. B no s’inclou en cap dels apartats anteriors. 
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• Impedir l’actuació dels agents de l’autoritat. 

 
A l’acta de 25 de gener de 2014 recull textualment «Efectuar el decomiso 
de 25 perdices y de cuatro jaulas tipo “moixeres” y un “banastre” que 
quedan en custodia del Sr. B, quién será requerido  para la entrega 
posteriormente.» Posteriorment, a l’acta aixecada el 17 de febrer de 2014 
es deixa constància que l’11 de febrer es va cridar al Sr. B per quedar per 
l’alliberament de les perdius el dilluns, 17 de febrer, i quan s’acudeix al 
lloc les perdius no hi són i el Sr. B manifesta que les ha amollades.  

 
2. Per resolució de quatre de juny de 2015 es va comunicar al Sr. FBB l’inici de 

l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies per 
poder contestar a l’acusació formulada, fent ús d’aquest termini. 

 

L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que una 
errada de l’Administració ha fet que es caduqui un expedient i que aquest fet no 
li pot causar un major càstig. Que ara l’han iniciat un expedient amb una quantia 
proposada com sanció de més del doble que l’anterior. 
 
Considera que ell no va dificultar l’acció inspectora dels agents ja que li varen 
transmetre la informació errònia perquè encara a decomissar una cosa (les 
perdius)  li varen deixar a ell i no se li va informar que tenia prohibit amollar les 
aus, sinó que no podia disposar d’elles. 
 
Considera que s’ha de deixar sense efecte la resolució. 

 

3. A través de la proposta de resolució de dia 30 de setembre, es contestaren les 
al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies 
per presentar al·legacions, fent ús  del mateix. 

 
4. L’interessat ha presentat al·legacions en les quals, en resum, manifesta que ja li 

varen començar un expedient pels mateixos fes que va caducar i es va arxivar les 
actuacions. 

 

Fonament de dret 

 
1. L’òrgan competent per resoldre aquest expedient sancionador és el Consell 

Executiu del Consell de Mallorca, això d’acord amb allò establert: 
 

- 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 
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Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos 
cinegètics, com també de pesca fluvial. 

 
- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27 d’abril de 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 30 de juliol de 2013). 

 
 

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 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”. 

 
2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 

reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 
Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) 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, i s’han seguit 
tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 
Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 
novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú . 

 
3. A les al·legacions de l’interessat s’ha de dir que efectivament és cert allò que 

manifesta al seu escrit d’al·legacions en relació amb la caducitat d’un 
procediment anterior, però també és cert que els fets imputats s’han tipificat com 
infraccions greus i molt greus en matèria cinegètica, les quals no han prescrit 
segons allò establert a la Llei 6/2006,  l’article 65 «Prescripció de les infraccions 

 
1. Les infraccions previstes a la llei present prescriuen: als tres anys, les molt 
greus; als dos anys, les greus; i als sis mesos, les lleus. 
 
2. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar des del dia 
en què la infracció s’ha comès. En el cas d’infraccions derivades d’una activitat 
continuada, la data inicial del còmput és la del final de l’activitat o la de l’últim 
acte en què la infracció s’ha consumat. 
 
Interromprà el termini de prescripció la iniciació, amb coneixement de 
l’interessat, del procediment sancionador. Aquest termini es reprendrà si 
l’expedient sancionador està paralitzat durant més de dos mesos per causa no 
imputable al presumpte responsable.» 

 
 Per aquest motiu és el que ha possibilitat que s’iniciï de nou un procediment 
sancionador 
 
 Per tot això, els fets descrits són constitutius de la següent infracció: 
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- Infracció molt greu, instal·lar granges cinegètiques sense autorització, així com 
incomplir les condicions fixades i les obligacions a l’efecte establerts a la llei 
present, en detriment dels recursos cinegètics o biològics, tipificada a l’article 
73.10 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. 

 
Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, 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. 

 

- Infracció greu, transportar, comercialitzar o amollar peces de caça vives, 
inclosos els ous  d’ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior 
a 500 euros i superior a 100 euros, si el valor comercial d’aquestes supera els 
100 euros, tipificada a l’article 74.17 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 451 a 2.000 € i 
possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de fins a dos anys. 
 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini d’un any. 
 
Aquesta infracció tipifica l’acció d’amollada de perdius sense autorització. 
 
Es considera que el temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que la 
parcel·la es troba dins un vedat el qual té un pla tècnic de caça que delimita 
quines espècies es poden caçar i si es fan alliberaments autoritzats o no, i de 
quina espècie, l’activitat d’amollada de perdius, sense control, duta a terme pel 
Sr. B suposa un gran perjudici perquè pot trencar el previsions del titular del 
vedat respecte a la perdiu, la qual és una espècie cinegètica molt popular a l’illa 
de Mallorca. 
 
- Infracció greu, transportar, comercialitzar o a mollar peces de caça vives, 
inclosos els ous  d’ocells, sense autorització, si el seu valor comercial és inferior 
a 500 euros i superior a 100 euros, si el valor comercial d’aquestes supera els 
100 euros, tipificada a l’article 74.17 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 451 a 2.000 € i 
possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de fins a dos anys. 
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Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini d’un any. 
 
Aquesta infracció tipifica l’acció de venda de perdius sense autorització, tenint 
en compta el preu de la perdiu manifestat pel propi interessat i el número de 
perdius existent. 
 
Es considera que el temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que la 
venda de perdius està permesa a l’illa de Mallorca únicament quan la perdiu 
prové d’una granja cinegètica donada d’alta amb totes les garanties fitosanitàries 
i quan es certifica que l’animal no pateix cap malaltia i es determina el lloc de 
destí dels espècimens. No permetent la venda d’aus salvatges, sense cap 
seguiment sanitari, ja sigui per amollades o per emprar-les de reclam. 
 
- Infracció greu, caçar  amb procediments prohibits que no tinguin caràcter 
massiu o no selectiu, tipificada a l’article 74.2 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 451 a 
2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de sis mesos. 
 
Es considera que el temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que el 
mètode emprat està prohibit, ja que al ser un mètode que no escau que el caçador 
estigui present pot agafar qualsevol tipus d’espècie, però al mateix temps al no 
ser mortífer, permet l’alliberament de la peça capturada si no és la desitjada. 
 
- Infracció greu, impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o dificultar 
les inspeccions o les actuacions dels agents de l’autoritat o dels seus auxiliars en 
l’exercici de les seves funcions, tipificada a l’article 74.12 de la Llei 6/2006 de 
Caça (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 451 a 2.000 € i 
possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de fins a dos anys. 
 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini d’un any. 
 
El temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que l’acció del Sr. B no 
va ser una acció negligent, si no amb intencionalitat, ja que se l’informà a la 
primera acta aixecada que les perdius es trobaven decomissades i en la seva 
custòdia i abans d’anar a amollar-les es posaren contacte amb ell per procedir a 
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l’alliberament de  les peces en el lloc més proper de la seva captura. Per tant va 
actuar amb mala fe. 
 
La Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial a l’article Article 69 Reparació de 
danys i indemnitzacions <<1. 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.>> 
 
En el present procediment com que no existeix manera de constatar que el 
denunciat hagi amollat realment les peces al medi, o hagi fet qualsevol altra 
acció procedeix el pagament d’indemnització per les mateixes. 
 
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) Vint-i-cinc exemplars de perdiu (Alectoris rufa): 60,10€ per cada 
exemplar. 

 
L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 1502,5 

euros. 
L’ import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de 5307,5 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 
Vistos 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 

 
1. Sancionar al Sr. FBB amb el DNI XXX, amb una multa de 5307,5 euros i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini de dos anys com a responsable de les infraccions administratives en 
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents 
fets: 

 

• Establir una granja cinegètica sense la preceptiva autorització. 
• Amolla perdius. 
• Captura d’espècies amb gàbies trampa. 
• Venda de perdius sense l’autorització preceptiva. 
• Impedir l’actuació dels agents de l’autoritat. 
 

1. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de 
la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 
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2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB núm. 
106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser 
retornades d’acord amb els supòsits següents: 
 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi el 
sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 
pagament de la quantia de 100 euros. 
 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà la 
quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

 
2. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i 
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així 
com l’article 99 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 
285 de 27 de novembre). 

 
3. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 

multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès de 
pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els terminis 
següents: 

 
- Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació, fins al dia 20 del mes següent o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

- Les notificacions entre el dia 16 i el darrer de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació, fins al dia 5 del segon mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat 
l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment 
administratiu de constrenyiment. 

 
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot 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. 
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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 del 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 la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta. 
 
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 interposar, 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 

 

 
 
 


