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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 27-7-2016 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (13-7-2016). 
 
S’aprova l’acta  
 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL PER A LA POSADA EN MARXA D’UN CENTRE 
D’IGUALTAT I ASSESSORAMENT PER A LES DONES –ESPAI DONES- A 
LA PART FORANA DE L’ILLA DE MALLORCA, ENTRE L’INSTITUT 
BALEAR DE LA DONA, EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA I 
L’AJUNTAMENT DE MANACOR 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
Antecedents 
 
La directora insular d'Igualtat, mitjançant informe de 18 de juliol de 2016 informa que 
és de interès del Departament de Participació Ciutadana i Presidència així com de 
l’Institut Balear de la Dona i l’Ajuntament de Manacor, intensificar els canals de 
col·laboració i cooperació entre les tres institucions per tal d’aconseguir, mitjançant la 
fórmula de conveni,  la posada en marxa  d’un Centre d’informació de les dones al 
terme municipal de Manacor, que comptarà amb la participació i col·laboració entre 
l’ajuntament de l’esmentat municipi de Manacor, la Direcció Insular d’Igualtat del 
Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la Dona, on s’oferirà informació, 
orientació, recursos i assessorament principalment a les dones, i a la societat en general, 
en temes de serveis socials, psicològics, jurídics i específics en violència de gènere i 
igualtat. 
 
El servei ofert per aquest Centre d’Igualtat i Assessorament per a les dones, serà 
d’atenció, informació, foment i recolzament de l’associacionisme femení així com 
d’assessorament en matèries específiques, tals com recursos, igualtat, conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal, normativa, coeducació, salut i violència de gènere. 
S’oferirà de manera gratuïta i estarà dirigit tant a dones, com a famílies, com a 
professionals de diferents sectors, institucions i associacions. 
A l’esmentat informe la directora insular d'Igualtat fa constar que el conveni que se 
presenta a aprovació preveu que el Consell de Mallorca aportarà un agent d’igualtat al 
centre d’informació. Una vegada aprovat el conveni i per a l’any 2016, es preveu dur a 
terme una contractació administrativa.  
 
 Fonaments Jurídics 
 
L’article 31.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local 
fixa com a finalitats pròpies de la Província i, per extensió, dels Consells Insulars, 
assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels 
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serveis de competència municipal. 
 
D’altra banda La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, en el seu article 18.1 indica que les dones 
víctimes de violència de gènere tenen dret a rebre plena informació i assessorament 
adequat a la seva situació personal, mitjançant els serveis, organismes o oficines que 
puguin disposar les Administracions Públiques. I en el mateix sentit, l’article 3.2 preveu 
que els poders públics, en el marc de les seves competències, impulsaran a més 
campanyes d’informació i sensibilització específiques amb la finalitat de prevenir la 
violència de gènere. 
 
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, al 
seu article 11.1 insta als poders públics a adoptar mesures específiques a favor de les 
dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte als homes. A l’article 
14.3 es fixa com a criteri d’actuació dels poders públics la col·laboració entre les 
diferents administracions públiques en l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats, mentre que l’article 14.9 es refereix al foment d’instruments de 
col·laboració entre les diferents administracions públiques i els agents socials, les 
associacions de dones i altres entitats privades. Finalment l’art 21.2 insta a les entitats 
locals a integrar el dret d’igualtat en l’exercici de les seves competències i a col·laborar, 
a aquest efecte, amb la resta de les administracions públiques. 
 
Pel que fa a la Llei autonòmica 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, l’article 5.3 
fixa als poders públics l’obligació de promoure la col·laboració amb altres institucions 
públiques i privades per garantir la igualtat entre dones i homes. D’acord amb l’article 6 
els poders públics han de planificar les seves actuacions per a la igualtat entre dones i 
home a fi de fer efectiu el principi d’igualtat.  
 
En l’àmbit Insular, el Decret de 10 de juliol de 2015, pel que es determina l’organització 
del Consell de Mallorca, al seu article 4 atribueix al Departament de Participació 
Ciutadana i Presidència la competència per proposar l’ordenació del desenvolupament 
de polítiques de gènere i relacionades amb la dona.  
 
Atès el previst a l’art. 1 c) del vigent Decret d’Organització del Consell de Mallorca en 
relació a la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a 
la competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de 
la seva quantia. 
 
Ates l’informe de fiscalització de la Intervenció General, de 21 de juliol de 2016. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu l’adopció del següent  
 
 
ACORD 
 
1. Aprovar el Conveni de col·laboració interinstitucional per a la posada en marxa d’un 
Centre d’Igualtat i Assessorament per a les dones –ESPAI DONES- a la part forana de 
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l’illa de Mallorca, entre l’Institut Balear de la Dona, el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament de Manacor. 
 
2. Per a la realització de les despeses associades a les actuacions a les que es compromet 
el Consell de Mallorca en el marc del present conveni s’haurà de tramitar l’oportú 
expedient de despesa amb fiscalització prèvia per part de la Intervenció General, si 
escau. 
 
3. Comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona, a l'Ajuntament de Manacor, a 
la Secretaria General i a la Intervenció General. 
 
Conveni de col·laboració interinstitucional per a la posada en marxa d’un Centre 
d’Igualtat i Assessorament  per a les Dones -ESPAI DE DONES- a la part forana de 
l’illa de Mallorca, entre l’Institut Balear de la Dona, el Consell Insular de Mallorca i 
l’Ajuntament de Manacor (CNV 4 2016) 
 
Parts 
 
Rosa Cursach Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona en virtut del Decret 
58/2015, de 10 de juliol, pel qual es nomena a als càrrecs de la CAIB (BOIB núm. 85 de 
15 de juny de 2013), qui actua en exercici de les competències atorgades a la Direcció 
de l’Institut en l’article 7 de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, i per l’article 12.2.h) del 
Decret 109/2001, de 3 d’agost, que regula l’organització i el funcionament de l’Institut 
Balear de la Dona, modificat pel Decret 21/2012, de 16 de març.  
 
Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident segon i conseller executiu de Participació 
Ciutadana i Presidència en representació del Consell Insular de Mallorca, en virtut del 
Decret del President del Consell Insular de Mallorca de 6 de juliol de 2015 (BOIB núm. 
100 de 7 de juliol de 2015) qui actua en exercici de les competències atorgades pel 
Decret del President del Consell Insular de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 109 de 18 de juliol de 2015) pel que es determina l’organització del Consell de 
Mallorca  
 
El Sr. Pedro Rosselló Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Manacor, amb CIF P0703300D i 
amb domicili a Plaça del Convent, 1, 07500 de Manacor en representació d’aquest 
Ajuntament en virtut del nomenament adoptat al Plenari de data 4 de novembre.  
 
Antecedents 
 
 

1. La Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, en el seu article 2.4.c), assenyala com una de les seves finalitats la de 
reforçar fins a la consecució dels mínims exigits pels objectius de la llei els serveis 
socials d’informació, d’atenció, d’emergència, de suport i de recuperació integral, 
així com establir un sistema per a la coordinació més eficaç dels serveis ja existents 
a nivell municipal i autonòmic. 
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2. En matèria de violència de gènere, es pretén assolir un model d’atenció integral, 
innovador des del punt de vista estructural i d’intervenció, en especial arran de les 
darreres reformes legislatives estatals, com ara amb l’aprovació de la Llei 23/2014, 
de 20 de novembre, i la Llei orgànica 6/2014, de 29 d’octubre, sobre reconeixement 
mutu de resolucions penals a la Unió Europea, i també la Llei orgànica 7/2014, de 
12 de novembre, de l’Estatut de la víctima del delicte. Cal possibilitar la millora de 
la coordinació institucional dels poders públics que tenen competències en aquesta 
matèria per tal d’eradicar aquesta xacra social, mitjançant, entre d’altres, 
l’optimització del sistema d’atenció, dels circuits de coordinació i comunicació, i en 
definitiva afavorir l’atenció a les dones víctimes de violència de gènere. 
 

3. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, (en endavant EAIB) en el apartats 15 i 17 
de l’article 30, atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència 
exclusiva, entre d’altres, en les matèries d’acció i benestar social, i de polítiques de 
gènere. Aquestes competències se li atorguen com a subjecte autonòmic en el 
conjunt de l’Estat. 

 

4. Al mateix temps, l’article 70.4 de l’EAIB, atribueix als consells insulars 
competències pròpies, entre d’altres, en matèria de serveis socials, assistència social, 
polítiques d’atenció a les persones i de protecció als col·lectius en situació de 
necessitat social. A més, segons l’article 70.20 de l’EAIB, són també competències 
pròpies dels consells insulars les polítiques de gènere, la conciliació de la vida 
familiar i laboral, i dona –si bé encara no s’ha formalitzat– mitjançant un decret 
acordat en comissió mixta de transferències, tal com preveu el darrer paràgraf de 
l’article 70 de l’Estatut, el traspàs de les funcions i els serveis inherents a aquestes 
competències que, en aquests moments, continua exercint l’Institut Balear de la 
Dona, si més no amb la participació del Consell Insular de Mallorca, que ha vingut 
executant polítiques de gènere. 

 

5. En aquest marc estatutari, el Consell Insular de Mallorca té assumides les 
competències establertes en la Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de 
competències al consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, i 
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències al consells insulars en 
matèria de serveis socials i seguretat social, en els termes i l’abast que s’estableixen 
en aquestes lleis. 

 

6. L’article 2 de la  Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona assenyala 
que aquest té com a finalitats bàsiques, elaborar i executar les mesures necessàries 
per a fer efectius els principis d’igualtat de l’home i la dona, impulsar i promoure la 
participació de la dona en tots els àmbits i eliminar qualsevol forma de 
discriminació de la dona en les Illes Balears. 
 

7. La lletra f de l’article 3 de la Llei 5/2000 i l’art. 2 del Decret 109/2001, de 3 d’agost 
-lletres b,d i h-, determinen la competència de l’Institut Balear de la Dona per 
promoure i proposar a les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit 
de les seves competències, l’execució de projectes i l’impuls de mesures, entre 
d’altres, les relatives a la participació de la dona en la vida pública i a la protecció 
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jurídica i social de la dona. Així mateix, la lletra g assenyala també com a funció de 
l’Institut Balear de la Dona instar a les administracions locals proposant-les 
activitats complementàries a les de l’Institut. També, la lletra h atribueix a l’Institut 
Balear de la Dona facultats per crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a 
favor de la dona, preferentment els que s’adrecin a les que tenguin una especial 
necessitat d’ajut. Per materialitzar aquestes atribucions, l’organisme d’igualtat 
autonòmic, entre d’altres actuacions, ha d’establir relacions i formes de participació 
amb ens i organismes que, per les seves finalitats, contribueixin a la consecució dels 
fins de l’Institut (lletra j). 

 

8. Així mateix, l’article 41 de la Llei 12/2006, de 20 de desembre, per a la dona, 
assenyala que les administracions públiques de les Illes Balears han d’oferir, dins 
l’àmbit de les seves competències, assistència jurídica i psicològica especialitzada a 
les víctimes de la violència de gènere, a més de que la dita assistència ha de ser 
gratuïta sempre que s’acrediti la insuficiència de recursos. 

 

9. La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. 
 

10. El IV Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de les Illes 
Balears aprovat per l’institut Balear de la Dona que té com a un dels principals 
àmbits d’actuació la violència contra la dona, on un dels objectius, entre d’altres, és 
proporcionar una atenció global millorant la resposta institucional i reforçant el 
treball en xarxa de les administracions i serveis implicats. 

 

11. El Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de Serveis 
Socials de les Illes Balears 2011 – 2014, prorrogat per períodes anuals per la Llei 
13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears per a l’any 2015 i mitjançant l’avantprojecte de pressuposts per 
l’any 2016. El decret esmentat estableix la naturalesa i prestacions dels serveis 
socials comunitaris, dins de l’apartat dedicat a la prestació de serveis per a dones 
víctimes de violència de gènere d’àmbit autonòmic identificant com una de les 
prestacions garantides el servei d’informació, orientació i assessorament adreçat a 
les dones en general, així com el d’assistència psicològica per a dones víctimes de 
violència de gènere, entre d’altres serveis.   

 

12. L’Ajuntament de Manacor ha de desenvolupar les seves competències en 
matèria de prestació de serveis socials, a l’empar de les disposicions legals vigents, 
tant la legislació bàsica de l’Estat, articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, modificades per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, com les 
derivades de l’art 29.2 a) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim locals de les Illes Balears, que atorga als municipis “la regulació i prestació 
dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència 
primària i foment de les polítiques d’acollida a persones immigrades”.  
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13. Dins la nostra comunitat autònoma, en temes d’igualtat i violència de gènere 
s’ha detectat una desigualtat territorial a l’accés als recursos especialitzats, així com 
dificultats per a prestar  una atenció integral i coordinada. Així com, dificultats 
afegides a la problemàtica als municipis a causa de les mancances de suport per a les 
dones en el procés de reconstrucció de la seva vida de forma autònoma. Tenint en 
compte d’una banda, que el Centre d’Informació a la Dona es situa en Palma, amb la 
conseqüent dificultat per a les dones i professionals de traslladar-se per a poder ser 
atesos. De l’altra que l’Institut té un servei d’informació jurídica a la part forana i 
d’assistència psicològica, ambdós subscrits amb contractes administratius. 

 

14. L’article 31.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim 
Local fixa com a finalitats pròpies de la Província i, per extensió, dels Consells 
Insulars, assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori 
provincial dels serveis de competència municipal així com participar en la 
coordinació de l’administració local amb la de la Comunitat Autònoma i de l’Estat. 

 

15. La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, en el seu article 18.1 indica que les dones víctimes de 
violència de gènere tenen dret a rebre plena informació i assessorament adequat a la 
seva situació personal, mitjançant els serveis, organismes o oficines que puguin 
disposar les Administracions Públiques. I en el mateix sentit, l’article 3.2 preveu que 
els poders públics, en el marc de les seves competències, impulsaran a més 
campanyes d’informació i sensibilització específiques amb la finalitat de prevenir la 
violència de gènere. 

 

16. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, al seu article 11.1 insta als poders públics a adoptar mesures específiques a 
favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte als 
homes. A l’article 14.3 es fixa com a criteri d’actuació dels poders públics la 
col·laboració entre les diferents administracions públiques en l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte i d’oportunitats, mentre que l’article 14.9 es refereix al foment 
d’instruments de col·laboració entre les diferents administracions públiques i els 
agents socials, les associacions de dones i altres entitats privades. Finalment l’art 
21.2 insta a les entitats locals a integrar el dret d’igualtat en l’exercici de les seves 
competències i a col·laborar, a aquest efecte, amb la resta de les administracions 
públiques. 

 

17. Pel que fa a la Llei autonòmica 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, 
l’article 5.3 fixa als poders públics l’obligació de promoure la col·laboració amb 
altres institucions públiques i privades per garantir la igualtat entre dones i homes. 
D’acord amb l’article 6 els poders públics han de planificar les seves actuacions per 
a la igualtat entre dones i home a fi de fer efectiu el principi d’igualtat. Així mateix 
l’article 51 fa esment a la promoció de la participació de la dona en els moviments 
associatius. 

 

18. En l’àmbit Insular, el Decret de 10 de juliol de 2015, pel que es determina 
l’organització del Consell de Mallorca, al seu article 4 atribueix al Departament de 
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Participació Ciutadana i Presidència la competència per proposar l’ordenació del 
desenvolupament de polítiques de gènere i relacionades amb la dona.  

 

19. Les polítiques tradicionalment exercides pel Consell Insular de Mallorca i 
especialment les relacionades amb els agents d’igualtat són, entre d'altres,  la 
implementació i gestió d'activitats de sensibilització per a la igualtat de gènere, la 
confecció de Plans d'Igualtat municipals i seguiment dels Plans d'Igualtat municipals 
ja existents, i la formació en polítiques de gènere adreçades al personal dels 
ajuntaments. 

 

20. És d’interès comú intensificar els canals de col·laboració i cooperació entre 
l’Institut Balear de la Dona, el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament de 
Manacor per tal d’aconseguir una major eficàcia en la distribució dels recursos 
disponibles, una coordinació dels esforços i un apropament de les administracions 
que tingui com a resultat generar un canvi social vers una societat més igualitària. 

 
 
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Conveni i, en bases a les anteriors consideracions, acordem establir el present conveni 
de col·laboració, d’acord amb les següents  
 
Clàusules 
 
 
1. Objecte 
 
Aquest conveni de col·laboració té per objecte la posada en marxa i funcionament d’un 
Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones al terme municipal de Manacor, que 
comptarà amb la participació i col·laboració entre l’ajuntament del esmentat municipi 
de Manacor, l’àrea d’Igualtat del Consell Insular de Mallorca i l’Institut Balear de la 
Dona, on s’oferirà informació, orientació, recursos i assessorament principalment a les 
dones i, a la societat en general, en temes de serveis socials, psicològics, jurídics i 
específics en violència de gènere i igualtat.  
 
El servei ofert per aquest Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones serà 
d’atenció, informació, foment i recolzament de l’associacionisme femení així com 
d’assessorament en matèries específiques, tals com recursos, igualtat, conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal, normativa, coeducació, salut i violència de gènere. 
S’oferirà de manera gratuïta i estarà dirigit tant a dones, com a famílies, com a 
professionals de diferents sectors, institucions i associacions. 
Entre els objectius d’aquest Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones del terme 
municipal de Manacor destaquen: 
 
-Informar, orientar i assessorar en aspectes socials i jurídics a  les dones. 
-Oferir atenció en casos de violència de gènere.  
-Derivar a serveis d’atenció primària o especialitzats. 
-Formar a professionals, així com a la ciutadania i al personal d’administracions en 
matèria d’igualtat. 
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-Fomentar i dinamitzar l’associacionisme femení. 
-Fomentar la coresponsabilitat familiar i la coeducació. 
-Fomentar l’organització de programes de sensibilització, informació i formació en 
matèria d’igualtat de gènere per a diferents públics. 
-Fomentar Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, coordinant  les distintes 
àrees d’intervenció, així com a  agents socials i organismes implicats al seu 
desenvolupament. 
-Redacció de documentació de temàtica d’igualtat, així com la de la seva memòria 
d’activitats i serveis anual.  
-Col·laborar en la tramitació i fer el seguiment dels plans d’igualtat municipals.  

 
 
El Centre d’Igualtat i Assessorament per a les Dones de Manacor – ESPAI DE DONES 
Manacor-  es situarà a les instal·lacions proporcionades per l’Ajuntament de Manacor a 
l’edifici de l’Espai Na Camel·la i estarà dotat de personal amb perfil jurídic, psicològic i 
de la figura de l’agent d’igualtat. 
                    
2. Aportacions i responsabilitats de les parts.  
 
  2.1. L’Institut Balear de la Dona es compromet a: 
 

a) Aportar el personal per desenvolupar l’atenció jurídica. 

b) Aportar el personal per desenvolupar l’atenció psicològica. 

c) Aportar les bases de dades necessàries per a l’atenció. 

d) Aportar el personal per a dur a terme la coordinació dels diferents serveis. 

e) Estar disponible per a les coordinacions necessàries, consistents en reunions 
periòdiques del personal respectiu. 

f) Nomenar un/una representant per a la Comissió Tècnica de Seguiment. 
 
Pel que fa a l’atenció psicològica, cal assenyalar que les seves funcions seran: 
 

• Oferir assistència psicològica a les víctimes de violència de gènere que hagin 
patit maltractaments psíquics, físics i/o sexuals, així com als seus fills i filles. 

• Proporcionar un temps i un espai de trobada entre les persones que hagin patit 
aquest problema, amb els objectius d’oferir-se suport i compartir sentiments. 

• Facilitar l’accés a l’atenció psicològica i la derivació als serveis d’atenció 
primària i especialitzats, quan sigui necessari. 

• Donar suport tècnic i metodològic a l’equip de professionals que configuri els  
Centres d’Igualtat i assessorament per a les dones a Part Forana. 
 

I en referència a la figura professional d’assessorament jurídic, assenyalar que les seves 
funcions seran: 
 

• Informar, orientar i assessorar a les dones en aspectes jurídics. 
• Oferir atenció en casos de violència de gènere. 
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• Formar professionals en les matèries pròpies de les funcions que es 
desenvolupin. 

• Fomentar la coresponsabilitat familiar i la coeducació, des de la seva perspectiva 
professional.  

• Treballar en xarxa amb les diferents figures professionals que configuren l’equip  
dels centres d’Igualtat i assessorament per a les dones a Part Forana. 

• Treball en xarxa amb els  diferents Ajuntaments de referència, així com als 
Ajuntaments adscrits. 

• Coordinació dels equips ESPAIS DE DONES 
 
  2.2. L’Ajuntament de Manacor es compromet a: 
 

a) Proporcionar un despatx dotat de telèfon i de l’equip informàtic adient per a 
poder prestar el servei, aquest espai estarà ubicat, de forma preferent  a un centre 
de serveis accessible a la població.  

b) Proporcionar una sala polivalent per a les accions grupals, que serà sempre 
sol·licitada amb anterioritat i amb el temps necessari per a que se planifiqui la 
cessió d’ús. 

c) Proporcionar un espai per a les gestions i  coordinacions de l’equip tècnic.  

d) Donar el seu suport, a través dels seus serveis socials, per a la gestió de les cites 
en els casos derivats directament des dels serveis socials municipals. 

e) Estar disponible per a les coordinacions necessàries consistents en reunions 
periòdiques del personal respectiu. 

f) Nomenar un/una representant per a la Comissió Tècnica de Seguiment. 
 
  2.3. El Consell Insular de Mallorca es compromet a: 

 

a) Aportar un/una agent d’igualtat, per a la contractació del qual o de la qual el 
Consell de Mallorca tramitarà l’oportú expedient de despesa. 

b) Estar disponible per a les coordinacions necessàries consistents en reunions 
periòdiques del personal respectiu. 

c) Nomenar un/una representant per a la Comissió Tècnica de Seguiment. 
 
Pel que fa a la figura professional d’agent d’igualtat d’oportunitats, les seves funcions 
seran:  
-Informar, orientar i assessorar a la ciutadania, especialment a  les dones, en temes 

d’igualtat. 
-Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria 

d’igualtat de gènere per a diferents públics. 
-Suport  i impuls de la participació social i política de les associacions de dones, 

dinamitzant el moviment associatiu. 
-Impartir formació sobre temàtica d’igualtat a la ciutadania i al personal municipal. 
-Ajudar en la tramitació i encarregar-se del seguiment dels Plans d’Igualtat 

d’oportunitats municipals entre dones i homes, coordinant les distintes àrees 
d’intervenció, agents socials i organismes implicats al seu desenvolupament. 
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-Dissenyar impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere a 
les diverses àrees d’intervenció. 

-Definir accions positives, així com assessorar i cooperar per al seu desenvolupament e 
implementació.  

-Treballar en xarxa amb les diferents figures professionals que configuren l’equip dels 
Centres d’Igualtat i Assessorament per a les Dones a part forana. 

-Treball en xarxa amb els  diferents ajuntaments de referència, així com als ajuntaments 
adscrits. 

-Redacció de documentació de temàtica d’igualtat, així com la de la memòria 
d’activitats i actuacions anual del centre.  

-L’organització de programes de sensibilització, informació i formació en matèria 
d’igualtat de gènere per a diferents públics. 

 
3. Coordinació i seguiment 

 
3.1 Per al bon funcionament de l’acord es crearà una Comissió Tècnica de Seguiment 
integrada per:   
 

a) Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona, designada per la 
directora d’aquest organisme autònom. 

b) Una persona en representació de l’àrea d’Igualtat del Consell Insular de 
Mallorca, designada per la persona titular de l’esmentada àrea. 

c) Una persona en representació de l’Ajuntament de Manacor, designada pel batle 
de l’Ajuntament. 

El règim de funcionament de la Comissió Tècnica de Seguiment s’ha d’ajustar a les 
normes que conté el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú. El 
mateix òrgan col·legiat ha de designar el president o presidenta entre els membres i un 
funcionari o funcionària de l’Institut Balear de la Dona, que ha de designar la titular 
d’aquest organisme autònom, ha d’actuar com a secretari o secretària, amb veu però 
sense vot. 
 
3.2 Són funcions de la Comissió de Seguiment: 

 

a) Vetllar pel compliment d’aquest conveni i resoldre els problemes d’interpretació 
que se’n puguin plantejar. 

b) Prestar l’assessorament jurídic i tècnic requerit per les parts. 

c) Elevar als òrgans competents de cada part les propostes jurídiques o tècniques 
que considerin adients en el marc del desenvolupament d’aquest instrument de 
col·laboració. 

d) Dur a terme qualsevol altra funció que li encarreguin les parts o que calgui per 
l’execució d’aquest conveni. 

e) Aprovar una memòria anual de les activitats i les actuacions duites a terme en el 
Centre. 
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Abans de residenciar, quan sigui pertinent, el coneixement dels litigis produïts davant 
els òrgans jurisdiccionals ordinaris, és un requisit procedimental previ intentar la 
conciliació en el si d’aquest òrgan mixt paritari. 
 
Aquesta comissió es reunirà almanco dues vegades a l’any o quan s’estimi necessari, a 
petició de qualsevol de les parts, i podrà incorporar de comú acord, nous aspectes en la 
col·laboració entre les tres institucions, dins el marc d’aquest conveni. 
 

 
4. Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia que es formalitzi mitjançant la seva signatura i 
tindrà una duració d’un any que s’entendrà prorrogat per anualitats, fins a un màxim de 
4 anys, sempre que no hi hagi denúncia expressa de les parts amb una antelació mínima 
de tres mesos a la data de finalització. 
 
5. Causes de resolució 
 
Aquest conveni es pot resoldre de manera anticipada, amb audiència prèvia de les parts, 
per les causes següents: 
 

a) Per acord mutu de totes les parts, que s’ha de formalitzar per escrit. 

b) Per la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions 
que es deriven de l’objecte d’aquest instrument de col·laboració. 

c) Per la denúncia prèvia per escrit d’alguna de les parts, amb una antelació mínima 
de tres mesos abans de l’acabament de la vigència del conveni. 

d) Per incompliment greu i manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules 
pactades, amb la denúncia prèvia d’una de les parts. En aquest cas, es poden 
exigir les responsabilitats que es derivin d’incomplir-les 

 
6. Modificacions 
 
Els termes d’aquest conveni de col·laboració podran modificar-se d’acord mutu entre 
les parts. La modificació s’incorporarà com a part inseparable del text del Conveni. 

 
7. Publicitat i difusió 
 
En el material gràfic, imprès o en qualsevol altre suport, així com en la difusió que es 
faci de les accions i/o activitats que se’n derivin d’aquest conveni, es farà constar la 
col·laboració de les tres institucions figurant expressament els seus logotips. 

 
8. Règim jurídic i jurisdicció competent 
 

a) Aquest conveni està exclòs de l’aplicació del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
en virtut del que n’estableix l’article 4.1 c. 
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b) Aquest conveni també resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 
2/2005, de 28 de desembre (article 2.3 e), pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de subvencions. 
 

c) Atès que es tracta d’un conveni subscrit entre administracions públiques, hi són 
aplicables les normes de dret administratiu que hi pertoquin, així la Llei 
30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú; i particularment, la Llei 3/2003, de 26 de 
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears pel que fa a l’Institut Balear de la Dona. 
 

d) Es tracta d’un conveni sense contingut econòmic, sense perjudici que serà 
d’aplicació el Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, com també les 
normes que la despleguen, pel que fa a les disposicions corresponents en matèria 
de tramitació de convenis, aplicables a l’Institut Balear de la Dona. Així mateix, 
les Bases d’execució dels pressupost, aprovades pel Ple del Consell Insular de 
Mallorca en sessió de dia 23 de desembre de 2015 (BOIB 187, de dia de 26 de 
desembre), seran d’aplicació a l’esmentat Consell Insular de Mallorca. 
 
 

Sense perjudici de l’anomenada conciliació entre les parts prèvia a què es refereix la 
clàusula tercera d’aquest conveni, les qüestions litigioses que se’n puguin derivar, atesa 
la seva naturalesa juridicoadministrativa, s’han de sotmetre als jutjats o tribunals de la 
jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb la renúncia expressa de les parts a 
qualsevol altra que els pugui correspondre. 
 
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per triplicat,  
 
Palma, XX de xxxxxx de 2016 
 
 
Per l’Institut Balear de la Dona 
La directora  
 
 
 
Rosa Cursach Salas 
 
 
 
Pel Consell Insular de Mallorca 
El vicepresident segon i conseller executiu 
de Participació Ciutadana i Presidència 
 
 

Per l’Ajuntament de Manacor 
El batle 
 
 
Pedro Rosselló Cerdà 
 
 
 
 

Jesús Juan Jurado Seguí 
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DEPARTAMENT TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PROPOSTA D’ACORD DE DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE 
LICITACIÓ I REINICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
DEL PROJECTE DE CONTENCIÓ I ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS DE 
LA CARRETERA MA-10 A LA ZONA DEL GORG BLAU, PK 29 (SA 
CALOBRA).- CLAU 15-02.0-ML. EXP. 5/2016, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Territori i Infraestructures que diu: 
Antecedents 

 
1. Dia 19 d’abril de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 

Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del 
Projecte de contenció i estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona del 
Gorg Blau, Pk 29 (Sa Calobra).- Clau 15-02.0-ML.- Exp. 5/2016. 

 
2. En data 1 de juny de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca, va acordar 

aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives 
particulars d’aquest  expedient. 

 
3. La licitació de l’expedient es va publicar al BOIB núm. 72, de 9 de juny de 2016, 

sent el termini per presentar ofertes fins dia 5 de juliol de 2016. 
 
4. En data 16 de juny de 2016, els enginyers directors del contracte i el responsable 

del contracte, varen emetre un informe de subsanació d’errada de descripció d’e la 
unitat d’obra corresonent al codi 307.0111. Aquest informe va ser publicat al perfil 
del contractant en la mateixa data. 

 
5. Arran de diverses consultes de possibles licitadors, s’ha detectat d’ofici que hi ha 

una discrepància entre l’exigència de presentar tota la documentació acreditativa de 
la personalitat i  representació del licitador i la seva solvència requerit pel plec de 
clàusules administratives, en contraposició a l’article 146.4 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (en endavant TRLCSP), que estableix per als contractes d’obres amb un 
valor estimat inferior a 1.000.000,00 d’euros, com és el cas, que, en tot cas, és 
suficient una declaració responsable del licitador que indiqui que compleix les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració. 

 
6. En data 28 de juny de 2016, la consellera executiva del Departament de Territori i 

Infraestructures va resoldre suspendre el termini de presentació d’ofertes de 
l’expedient de referència amb efectes des del mateix dia 28 de juny de 2016, fins 
que no es resolgués la discrepància plantejada. Aquesta resolució es va publicar al 
perfil del contractant el dia 29 de juny de 2016, i al BOIB número 84, de 2 de juliol 
de 2016. 

 
7. En data 4 de juliol de 2015, el cap de la Secció de Contractació, va informar sobre 

la procedència de que es desisteixi de la celebració del contracte, i s’iniciés un nou 
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procediment de licitació degut a infraccions no esmenables a les normes de 
preparació del contracte. El dia 11 de juliol de 2016, es va emetre la conformitat del 
secretari general adjunt i, dia 14 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia del 
desistiment i reinici de la licitació de l’expedient número 5/2016. 

 
Fonaments 
 
D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan 
la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
Resolució 
Per tant, la consellera executiva del departament de Territori i Infraestructures eleva al 
Consell Executiu la següent proposta d’acord: 
 
1.- Desistir del procediment de licitació de l’expedient de contractació de l’obra del 
Projecte de contenció i estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona del 
Gorg Blau, Pk 29 (Sa Calobra).- Clau 15-02.0-ML. Exp. 5/2016. Això faculta a les 
empreses, que ja haguessin presentat ofertes, a retirar les seves propostes. 
 
3.- Retrotraure les actuacions al moment de l’aprovació del Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona del Gorg Blau, Pk 29 (Sa 
Calobra).- Clau 15-02.0-ML, i introduir les rectificacions de les errades detectades al 
projecte. 
 
4.-  Aprovar de nou l’expedient de contractació d’obra del Projecte de contenció i 
estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona del Gorg Blau, Pk 29 (Sa 
Calobra).- Clau 15-02.0-ML. Exp. 5/2016, mitjançant procediment obert. 
 
5.- D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual 
es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte 
d’obres i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 
 
6.- Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha 
d’assistir l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del 
TRLCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 



 15 

Vocals:     Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
 Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 
 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sr. Lluis Sánchez Llabrés, TAG del Departament de Territori i 
Infraestructures. 

 
7.-  Aprovar el nou Plec de clàusules administratives particulars pel qual es regeix 
aquesta contractació, i exposar-lo al públic pel termini de deu (10) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el BOIB, perquè les 
persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i presentar-hi les 
reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el que s’estableix 
en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de 
les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
8.- Mantenir el document comptable a càrrec del qual es va autoritzar la despesa per un 
import total de quatre-cents vuitanta-quatre mil quatre-cents noranta-nou euros amb 
setanta-cinc cèntims (484.499,75 €), que es corresponen a quatre-cents mil quatre-cents 
tretze euros amb dos cèntims (400.413,02 €), de base imposable, i vuitanta-quatre mil 
vuitanta-sis euros amb setanta-tres cèntims (84.086,73 €), que es corresponen al 21 % 
de l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 55 45300 61900 (Document 
comptable RC número 220160006055) del pressupost vigent del Consell. 
 
El termini d’execució d’aquest contracte és de quatre (4) mesos. 
 
9.- Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 
Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de vint-i-sis (26) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, 
s’allarga al primer dia hàbil següent. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
10.- Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  
 
11.- Notificar aquest acord a les empreses que hagin presentat proposició per a la 
licitació de l’expedient que es desisteix. 
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Contra aquest acord que no posa fi a la via administrativa es pot interposar, el 

RECURS D’ALÇADA davant el Ple del C.I.M, dins el termini d’UN MES, comptador a 

partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. Contra la desestimació 

expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en 

el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la 

desestimació de l’esmentat recurs.  

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada podrà interposar-se el 

recurs contenciós administratiu, en el termini desis mesos, comptadors a partir del dia 

següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense 

que s’hagi notificat la resolució). 

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la 
desestimació presumpta del recurs d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi 
hagi resolució expressa.  

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altres recurs que 

s’estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 

gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 24 
D'ABRIL DE 2015 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE 
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 1175 DEL POLÍGON 11 
DE SANTANYÍ 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 d'abril de 
2015, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la parcel·la 
1175 del polígon 11 de Santanyí, i havent-se interposat contra dit acord recurs d’alçada 
per part del Sr. Damià Pons Vidal i la Sra. Isabel Rigo Escalas, atès l’informe de la 
TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 8 de juny de 2016, la Consellera 
Executiva de Territori i Infraestructures proposa que el CONSELL EXECUTIU del 
Consell de Mallorca adopti el següent 
                                          
ACORD 
 
Desestimar, de conformitat amb l’informe de la TAG, Cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 8 de juny 
de 2016, els motius al·legats en el recurs d’alçada interposat pel Sr. Damià Pons Vidal i 
la Sra. Isabel Rigo Escalas contra l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de 
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca de 24 d'abril de 2015, pel 
qual s'ordenava la demolició de les obres realitzades en la parcel·la 1175, del polígon 
11, del terme municipal de Santanyí. 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 
 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0021. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ16/0021 incoat al Sr MCC 
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 del Consell de 

Mallorca i l’Agent de Medi Ambient del Govern Balear, es posaren en 
coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, 
suposadament comesos pel Sr. MCC el passat 16 de gener de 2016 a la 
Llacuna de Mariestany, coordenades UTM 510019//4410437 situat al terme 
municipal d’Alcúdia: 

 
• Caçar amb una escopeta automàtica /semiautomàtica en la que al seu 

carregador hi caben més de dos cartutxos (en aquest cas hi caben tres al 
carregador i un a la recàmara) 

 
2. Llei 6/2006 Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius 

auxiliars 
 
1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de 
la caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
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b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 
 
b) Armes que disparin dards tranquil·litzants. 
 
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 
 
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 
 
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 
següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 
zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 
on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 
 
b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels 
cartutxos utilitzats. 
 
c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 
durant la caça. 
 
d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 
perdigons per abatre cabres. 
 
e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
 
3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
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a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 
 
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 
dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 
d'imatge electrònic per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 
 
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 
 

3. Se li varen decomissar tres colls blaus, una fotja i una perdiu que es 
dipositaren a un centre benèfic. 

 
4. Per resolució de 16 de març de 2016 es va comunicar al Sr. MCC 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 
l’escopeta era del seu sogre que no sabia que cabien més de tres cartutxos i que 
ell únicament la va carregar amb dos mentre caçava. 

 
5. A través de la proposta de resolució de dia 12 de maig de 2015, es contestaren 

les al·legacions i 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). 
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- 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. 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, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
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. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
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reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
 
1. Tres exemplars de coll blau (Anas platyrhynchos): 30,05€ per exemplar. 
2. Un exemplar de fotja (Fulica atra): 15,03€ per exemplar. 
3. Un exemplar de perdiu (Alectoris rufa): 60,10€ per exemplar. 
 

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 165,28 euros. 
 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2166,28 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. MCC amb el DNI XXX, amb una multa de 2166,28 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: 

 
Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu 

 
2. 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 
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quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

 
3. 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). 

 
1. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, 

que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el 
termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem 
el pagament mitjançant el 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 
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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 CZ15/0053;CZ15/0083;CZ15/0084;CZ15/0085. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Vists els expedients sancionador en matèria de caça incoats al Sr. JCLT, amb DNI 
XXX, al Sr.  ANL, amb DNI XXX i al Sr. RGOC, amb DNI XXX com a presumptes 
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 pels denunciats el passat 7 
d’agost de 2015 al vedat PM-11.258 situat al terme municipal de Manacor: 
 
Que el 7 d’agost l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de Camp trobaren a les 
quatre persones a dalt identificades dins un vehicle que circulava per un camí rural 
dins el vedat PM-11.258, amb una carrabina d’aire comprimit del calibre 22 
carregada, disposta per al seu ús, amb les finestra oberta. 
 
De tal manera que un d’ells conduïa, el que es trobava al seient de darrera tenia 
l’escopeta i l’altre era la persona adient per recollir les peces capturades, tenint en 
compte que el vehicle no tenia portes a la part dels seients de darrera. 
 
Quan els agents els varen aturar Grano de Oro es va identificar, mentre que els altres 
dos es negaren a fer-ho.  
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Posteriorment, l’agent ha pogut identificar a tots tres  caçadors. 
 
Una vegada comprovada la base de dades del Servei de Caça, s’ha comprovat que el 
Sr.  L, el dia que es va aixecar l’acta de denúncia estava inhabilitat per l’exercici de 
la caça 
 
Per aquest motiu, part de les accions dutes a terme pels tres caçadors s’ha de 
considerar realitzades de forma solidària: 
 
- Caçar des d’un vehicle. 
- Caçar amb una carrabina d’aire comprimit. 
 
Aquestes infraccions s’han de delimitar a cada un dels caçadors, primer per ser 
accions individualitzades o també per no haver-les dutes a terme tots els caçadors, si 
no únicament part d’ells i a més són accions personals. 
 
- Sr. GO 

o Caçar sense permís del titular del vedat (document individual). 
o Caçar sense llicència de caça amb l’ús d’armes. 
 

- Sr. LT 
o Negar-se a identificar-se, per tant va obstruir la labor de vigilància de 

l’agent.  
o Caçar sense permís del titular del vedat. 
o Caçar estant inhabilitat, per resolució ferma  fins al 5 de juny de 2017. 

 
- Sr. NL 

o Negar-se a identificar-se, per tant va obstruir la labor de vigilància de 
l’agent. 

o Caçar sense permís del titular del vedat. 
 

2.Per resolució de 26 de novembre de 2015 es va comunicar als denunciats 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. 

 
3.A través de la proposta de resolució de dia 17 de març de 2016, 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: 
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- 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). 
 
- 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.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: 

 
Infraccions solidàries:  
 
- 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 902 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de un any. 
 
Es considera que el temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en compta que 
s’empraven dos mètodes prohibits a la vegada. I ambdós mètodes estan prohibits 
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ja que per les seves característiques, no tenir massa força poden deixar molts 
d’animals ferits sense arribar a capturar-los. 
 
- Infracció greu, caçar  des de vehicles de qualsevol tips, aeronaus, automòbils i 
embarcacions, com a llocs des d’on disparar, tipificada a l’article 74.20 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 devuit mesos. 
 
S’ha establert com a temps d’inhabilitació, com sanció complementaria, devuit 
mesos, tenint en compte que es varen justar tres persones per cometre la 
infracció, amb intencionalitat i duent a terme una acció perillosa. 
 
L’import total de la sanció solidària a imposar es proposa, incloent les dues 
infraccions, de  1353 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de vint-i-quatre mesos (encara 
que la suma dels terminis d’inhabilitació dóna com a resultat més temps,  
s’inhabilita pel temps màxim establert per la comissió de les infraccions greus). 

 
Infraccions comeses pel Sr.  GO: 
 

- Infracció greu, caçar sense tenir llicència de caça, tipificada a l’article 74.4 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. 
 
Un requisit indispensable per l’exercici de la caça de forma legal és tenir 
llicència de caça per cada una de les modalitats que es practica. 
 
Aqueta obligació, per un costat, permet controlar el número de caçadors 
existents i així tenir una idea de  la pressió que sofreix la biodiversitat per l’acció 
cinegètica. 
 
I d’altra banda, garanteix, al manco de manera genèrica, que la persona que du a 
terme l’acció cinegètica coneix la normativa, és conscient d’aquesta i l’aplica. 
 
- Infracció greu, caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça a un 
terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir l’autorització, tipificada 
a l’article 74.11 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
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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.  
 
Els temps d’inhabilitació s’ha establert  tenint en compta que els vedats tenen 
limitat el número de caçadors, segons la superfície d’aquest i les especies 
cinegètiques a la zona segons el pla tècnic presentat. 
 
Cada temporada de caça els titulars dels vedats presenten memòries de captures 
que permeten a l’any següent determinar el número d’individus  de cada espècie 
que es poden caçar sense fer malbé l’equilibri ecològic. 
 
Tota persona que caça a un terreny de forma furtiva, fa una acció que de forma 
directa pot ocasionar perjudicis mediambientals, ja que les captures que realitzi o 
pugui dur a terme no es tenen en compta, al ser aquestes il·legals. 
 
A més aquest tipus d’infracció no es fa per una actuació involuntària del 
caçador, sinó que aquest actua de forma responsable o, al manco, negligent 
perjudicant els drets que tenen els titulars dels vedats i els caçadors que cacen 
complint la normativa. 

 
La sanció, incloent les dues infraccions, podrà ser de 902 euros i retirada de la 
llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de 
devuit mesos. 

 
Infraccions comeses pel Sr.  LT: 
 

- Infracció greu, caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça 
a un terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir l’autorització, 
tipificada a l’article 74.11 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.  
 
Els temps d’inhabilitació s’ha establert  tenint en compta que els vedats tenen 
limitat el número de caçadors, segons la superfície d’aquest i les especies 
cinegètiques a la zona segons el pla tècnic presentat. 
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Cada temporada de caça els titulars dels vedats presenten memòries de captures 
que permeten a l’any següent determinar el número d’individus  de cada espècie 
que es poden caçar sense fer malbé l’equilibri ecològic. 
 
Tota persona que caça a un terreny de forma furtiva, fa una acció que de forma 
directa pot ocasionar perjudicis mediambientals, ja que les captures que realitzi o 
pugui dur a terme no es tenen en compta, al ser aquestes il·legals. 
 
A més aquest tipus d’infracció no es fa per una actuació involuntària del 
caçador, sinó que aquest actua de forma responsable o, al manco, negligent 
perjudicant els drets que tenen els titulars dels vedats i els caçadors que cacen 
complint la normativa. 

 
- 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. 
 
El temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en  compte que el caçador està obligat a 
identificar-se i facilitar les tasques d’inspecció dels agents de l’autoritat i al present 
expedient ha quedat constat que el caçador es va negar a fer-ho.  

 
- Infracció molt greu, caçar tenint retirada la llicència de caça o estant 
inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma, tipificada a 
l’article 73.7 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 2001 a 20.000 €, i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini comprés entre dos i quatre anys. 
 
La sanció podrà ser, de 2001 € i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini de dos anys. 

 
El total de les sancions a imposar al sr. LT, incloent totes les infraccions, podrà 
ser de 2903 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
obtenir-la duran un termini de tres anys. 
 

Infraccions comeses pel Sr.  NL: 
 

- Infracció greu, caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça 
a un terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir l’autorització, 
tipificada a l’article 74.11 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 
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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.  
 
Els temps d’inhabilitació s’ha establert  tenint en compta que els vedats tenen 
limitat el número de caçadors, segons la superfície d’aquest i les especies 
cinegètiques a la zona segons el pla tècnic presentat. 
 
Cada temporada de caça els titulars dels vedats presenten memòries de captures 
que permeten a l’any següent determinar el número d’individus  de cada espècie 
que es poden caçar sense fer malbé l’equilibri ecològic. 
 
Tota persona que caça a un terreny de forma furtiva, fa una acció que de forma 
directa pot ocasionar perjudicis mediambientals, ja que les captures que realitzi o 
pugui dur a terme no es tenen en compta, al ser aquestes il·legals. 
 
A més aquest tipus d’infracció no es fa per una actuació involuntària del 
caçador, sinó que aquest actua de forma responsable o, al manco, negligent 
perjudicant els drets que tenen els titulars dels vedats i els caçadors que cacen 
complint la normativa. 

 
- 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. 
 
El temps d’inhabilitació s’ha establert tenint en  compte que el caçador està obligat a 
identificar-se i facilitar les tasques d’inspecció dels agents de l’autoritat i al present 
expedient ha quedat constat que el caçador es va negar a fer-ho.  

 
El total de les sancions a imposar al sr. NL, incloent totes les infraccions, podrà 
ser de 902 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
obtenir-la duran un termini d’un any. 
 

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 
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1.Sancionar Sr. JCLT, amb DNI XXX, al Sr.  ANL, amb DNI XXX i al Sr. 
RGOC, amb DNI XXX, amb una multa solidaria de 1353 euros i retirada de la 
llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de 
vint-i-quatre mesos com a responsable de les infraccions administratives en 
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents 
fets: 

 
- Caçar des d’un vehicle 
- Caçar amb una carrabina d’aire comprimit. 

 
Al mateix temps, es proposen unes sancions individualitzades a cada un dels 
denunciats pels següents motius. 
 

• Sancionar al Sr. JCLT, amb DNI XXX, amb una multa de 2903 euros i retirada 
de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran un termini de 
tres anys com a responsable de les infraccions administratives en matèria de caça 
abans esmentades, imputades per a la realització dels següents fets: 

 
o Negar-se a identificar-se, per tant va obstruir la labor de vigilància de 

l’agent.  
o Caçar sense permís del titular del vedat 
o Caçar estant inhabilitat, per resolució ferma  fins al 5 de juny de 2017. 

 
• Sancionar al sr. ANL, amb DNI XXX, amb una sanció inicial de 902 euros i 

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

 
o Negar-se a identificar-se, per tant va obstruir la labor de vigilància de 

l’agent. 
o Caçar sense permís del titular del vedat. 
 

• Sancionar al sr. RGOC, amb DNI XXX, es proposa una sanció inicial de 902 
euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran 
un termini d’un any com a responsable de les infraccions administratives en 
matèria de caça abans esmentades, imputades per a la realització dels següents 
fets: 

 
o Caçar sense permís del titular del vedat (document individual). 
o Caçar sense llicència de caça amb l’ús d’armes. 

 
2. 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: 
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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.>> 

 
3. 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). 
 
    1. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, 
que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el termini 
següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 
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Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem 
el pagament mitjançant el 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 CZ15/0096. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0096 incoat al Sr. DMC 
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 del Consell de 
Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr DMC el passat 5 de novembre de 2015 
al vedat PM-10.447, situat al terme municipal de Llucmajor: 

 
• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 
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2.Se li varen decomissar set tords que es dipositaren a un centre benèfic. 
 
3.També es decomissa l’arma emprada que es diposità a Intervenció d’armes de 
Campos i el casset emprat. 

 
4.Llei 6/2006 Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 

 
1.Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la caça: 

 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 
 
b) Armes que disparin dards tranquil·lizants. 
 
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 
 
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 
 
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 
següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 
zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 
on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 
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b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels 
cartutxos utilitzats. 
 
c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 
durant la caça. 
 
d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 
perdigons per abatre cabres. 
 
e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
 
3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 
 
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 
dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 
d'imatge electrònic per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 
 
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

 
6. Per resolució de 3 de desembre de 2015 es va comunicar al Sr. DMC  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. 

 
7. A través de la proposta de resolució de dia 13 de maig de 2016, 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 
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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. 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, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
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. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
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caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
 
1. Set exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 63,07 euros. 
 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2064,07 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. DMC amb el DNI XXX, amb una multa de 2064,07 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: 

 
• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

 
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. 
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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). 
 
2.Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, que 
haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de pagament, 
d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem 
el pagament mitjançant el 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 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ15/0051. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0051 incoat al Sr. JVF 
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. JVF el passat 
25 de juliol de 2015 al vedat PM-11.169 situat al terme municipal de Porreres: 

 
• Caçar amb mitjans prohibits considerats massius i/o no selectius. Caçava 

amb sis garbellets i tres braons. 
 

2.Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial <<Article 33. Estris, armes, 
municions, calibres i dispositius auxiliars 

 
1.Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la caça: 

 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
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a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).>> 

 
2.Per resolució d’1 de setembre de 2015 es va comunicar al Sr. JVF 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. 

 
3.L’interessat va presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que les 
trampes tenien la finalitat de protegir l’hort i que no les tenia instal·lades de 
manera permanent si no puntual. Considera que la tipificació feta és 
desproporcionada i que no s’ha tingut en compte el principi de proporcionalitat. 
Per la qual cosa sol·licita la tipificació dels fets com una infracció greu o lleu. 

 
4.A través de la proposta de resolució de dia 17 de març de 2016, 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. 

 
5.L’interessat ha presentat al·legacions en les quals manifesta que no es varen 
tenir en compte les seves al·legacions anteriors. Que ell no estava caçant que la 
seva finalitat era protegir l’hort. Que s’ha d’aplicar el principi de proporcionalitat 
rebaixant el grau de tipificació perquè no s’ha donat cap circumstància agreujant. 

 
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). 
 
- 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 
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 del denunciat s’ha de dir que cap discrecionalitat existeix a 
l’hora de tipificar uns fets en un tipus d’infracció o en una altra.  

 
A la Llei 30/1992 a l’article 129 apartat 2 recull «Únicament per la comissió 
d’infraccions administratives podran imposar-se sancions que, en tot cas, hauran 
d’estar delimitades per la llei.» Per garantir la seguretat dels ciutadans per a que 
puguin ser sancionats per la comissió d¡un il·lícit administratiu, el fet pel qual se 
li sanciona ha d’estar degudament delimitat en una norma amb rang de llei com 
a infracció i, a més, delimitant quina infracció s’ha comés. Això atès el principi 
d’igualtat i que sempre es sancioni de la mateixa manera per la comissió del 
mateix fet. 
 
Si això succeeix, com és el present cas, el principi de proporcionalitat al·legat 
pel denunciat és el principi que s’ha de tenir en compte a l’hora de quantificar la 
sanció a imposar que mai es pot sortir dels marges establerts legalment, ni per 
dalt ni per baix. Atès que al present expedient la sanció s’ha quantificar en el 
grau mínim que permet la llei per la comissió d’una infracció molt greu no 
existeix cap possibilitat, a data d’ara, de rebaixar la sanció imposada. 
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I com ja es va dir a la proposta de resolució l’article 5 de la Llei 6/2006 recull   
«Acció de caçar. Es considera acció de caçar, als efectes disposats en aquesta 
llei, l’exercida per les persones mitjançant l’ús d’arts, armes, animals o mitjans 
apropiats per cercar, atreure, perseguir o assetjar animals de pèl o ploma 
d’espècies cinegètiques, amb la finalitat de matar-los, apropiar-se’n o facilitar-ne 
la captura per un tercer. Inclou també el control d’espècies.» Per tant queda 
clarament inclosa l’acció de control de fauna per protegir l’hort dut a terme pel 
denunciat. 

 
 Per tot l’anterior, els fets descrits són constitutius de les següents infraccions: 

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

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. JVF amb el DNI XXX, amb una multa de 2001 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: 

 
• Caçar amb mitjans prohibits considerats massius i/o no selectius. Caçava 

amb sis garbellets i tres braons. 
 

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. 
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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). 
 
2.Us adjuntam a aquest acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, 
que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el termini 
següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem 
el pagament mitjançant el 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 
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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 CZ15/0095. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament  de 
Desenvolupament Local que diu: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0095 incoat al Sr. JMVR 
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 del Consell de 
Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel JMVR el passat 5 de novembre de 2015 
al vedat PM-10.447, situat al terme municipal de Llucmajor: 

 
• Caçar un puput (Upupa epops). Espècie protegida pel R.D. 439/1990. 
• Caçar un aparell reproductor de só 

  
2. Llei 6/2006 Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 

 
1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la 
caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
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a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 
 
b) Armes que disparin dards tranquil·lizants. 
 
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 
 
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 
 
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 
següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 
zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 
on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 
 
b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels 
cartutxos utilitzats. 
 
c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 
durant la caça. 
 
d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 
perdigons per abatre cabres. 
 
e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
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3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 
 
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 
dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 
d'imatge electrònic per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 
 
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

3. Es va decomissar l’escopeta emprada, el casset, un puput i un tord. 
 

4. Per resolució de 3 de desembre de 2015 es va comunicar al Sr. JMVR 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 13 de maig de 2016, 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). 
 
- 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 
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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. 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, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
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, caçar o destruir espècies protegides no amenaçades, tipificada a 
l’article 74.3 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 b) 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. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
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caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
 
1. Un puput (Upupa epops) 150,25 euros per cada exemplar. 
2. Un exemplar de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 159,26 euros. 
 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2611,26 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. JMVR amb el DNI XXX, amb una multa de 2611,26 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: 

 
a. Caçar una espècie protegida. 
b. Caçar auxiliat amb un aparell reproductor de so. 

 
2. 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. 
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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.>> 

 
3. 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). 

 
4. Us adjuntam a l’acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, 

que haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el 
termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem 
el pagament mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment. 
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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 
 
MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU AL L’ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS D’UNA 
NAU INDUSTRIAL PER A ÚS DE TALLER I MAGATZEM DELS MESTRES 
D’AIXA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DEL CONSELL DE 
MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 18 d’abril de 2016 el Sr. Josep Manchado Rojas, DI de Medi Ambient, va emetre 
una memòria en el qual es justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar 
l’adquisició, a títol onerós d’una nau industrial per a ús de taller i magatzem dels 
mestres d’Aixa del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, mitjançant 
procediment obert. 
 
2. Dia 9 de maig de 2016, la consellera executiva del departament de Modernització i 
Funció Pública va resoldre iniciar l’expedient de contractació relatiu al contracte 
esmentat. 
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3. Dia 12 de maig de 2016, el Sr. Jose Luís Simón Maura, Arquitecte Superior del 
departament de Medi Ambient en va elaborar els plecs de prescripcions tècniques. 
 
4. Dia 6 de juny de 2016 el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en va 
emetre l’informe jurídic i, dia 14 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia de 
l’expedient 176.2/16. 
 
Fonaments 
 
D’acord amb la Disposició Addicional 2ª del TRLCSP, amb els d) i o) de l’article 1 del 
Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 
núm. 109, de dia 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon 
al Consell Executiu autoritzar i disposar despeses de quantia superior a dos-cents 
cinquanta mil euros (250.000,00 €), així com adquirir i alienar béns quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
La normativa bàsica estatal en matèria de patrimoni de les administracions públiques 
d’acord amb la Disposició Final Segona de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Llei del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, la normativa bàsica estatal (art. 80.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la normativa 
autonòmica de desplegament (art. 135 i concordants de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local, BOIB núm. 186 Ext. De 27 de desembre de 2006) 
i el RD 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el reglament de Béns de les Entitats 
Locals estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient.  
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
eleva al Consell Executiu la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació per a l’adquisició per part del Consell de 
Mallorca d’una nau industrial per a ús de taller i magatzem dels mestres d’aixa del 
departament de Medi Ambient, ubicat en sòl urbà i que tengui les característiques 
mínimes fixades en les clàusules 2 i 3 del Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
2. El procediment pel qual es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del 
qual qualsevol empresari interessat pot presentar una proposició, però s’exclou 
qualsevol negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter privat amb la qualificació jurídica de contracte de 
compravenda i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa la 
normativa bàsica estatal en matèria de patrimoni de les administracions públiques 
d’acord amb la Disposició Final Segona de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, Llei del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, la normativa bàsica estatal (art. 80.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la normativa 
autonòmica de desplegament (art. 135 i concordants de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local, BOIB núm. 186 Ext. De 27 de desembre de 
2006).  A partir de la seva adjudicació respecte als seus efectes i extinció es regirà per les 
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normes de dret privat, Codi Civil, Llei Hipotecària, decret de 8 de febrer de 1946 i 
Reglament Hipotecari, decret de 14 de febrer de 1947. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jose Luis Simón Maura. Arquitecte Superior del Departament de Medi ambient. 
Suplent, Sra.  Antònia Ferrer Perelló, Arquitecta Tècnica del Departament de Medi 
ambient. 
 
Sr. Joan M. Pons Valens, coordinador de l’àrea de Patrimoni Marítim. Sr. Martí I. 
Mayol Serra, Director del Parc Natural de Sa Dragonera. 
 
Secretari – Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

 

4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar una despesa per l’import total de CINC CENTS TRENTA MIL TRES 
CENTS ERUSO (530.300,00 €), inclòs l’IVA o, en el seu cas, els impostos i despeses 
aplicables a la transmissió. Aquesta despesa que s’ha de finançar amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 10 17228 62200  amb càrrec a la RC núm. 220160010673 i a 
la A núm. 920160008969 del pressupost vigent del Consell. 
 
6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB. Si el darrer dia 
d’aquest termini és dissabte ò inhàbil, s’allarga al primer dia hàbil següent. 
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Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquesta acord en el Perfil de contractant. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU AL SERVEI DE MANTENIMENT D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 
DEL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Modernització i Funció Pública que diu: 

 
Antecedents 

 
1. Dia 24 de febrer de 2016, la consellera executiva de Modernització i funció Pública, 
en virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 12 
d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient de contractació 
relatiu al servei de manteniment dels edificis i instal·lacions del Consell de Mallorca, 
conforme a l’informe justificatiu del Sr. Benito Prósper Gutiérrez, Director Insular 
d’Hisenda i Funció Pública de data 8 de febrer de 2016. 
 
2. Dia 11 d’abril de 2016, el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni, en va 
emetre l’informe jurídic; dia 13 d’abril de 2016, es va emetre el de Secretaria General i, 
dia 14 de juliol de 2016, el de fiscalització prèvia de l’expedient (147.2/16P). 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública que 
elevi al Consell Executiu la següent 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment en determinats 
edificis del Consell de Mallorca, així com la millora de les instal·lacions per aconseguir 
una reducció dels consums energètics. Lot 1 Instal·lacions especialitzades i Lot 2 
Protecció contra incendis. 
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2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 TRLCSP, el procediment pel qual es 
regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Llibre 
III del Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sra. Marta Sabater Forteza-Rey, cap de Secció dels Serveis Tècnics d’Obres i 
Manteniment. Suplent, Sr. Pedro Bonet Nadal, cap de Servei dels Serveis Tècnics 
d’Obres i Manteniment. 
 
Sr. Bartolomé Oliver Bennàssar, cap de Servei de la Secretaria Tècnica de Presidència i 
Participació Ciutadana. Suplent: Sra. Josep Ferrer Diez, cap de Secció de la Secretaria 
Tècnica de Presidència i Participació Ciutadana. 
  
Secretari –Vocal de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis 
Generals i Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de 
Servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 
 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini de 
deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en el 
BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que consideren oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  
 
5. Autoritzar la despesa per l’import total de UN MILIÓ CENT CINQUANTA-TRES 
MIL CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS (1.153.005,05 €), que es corresponen a 
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NOU-CENTS CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (952.896,73 €), de base imposable, i DOS-CENTS MIL 
CENT-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS   (200.108,32 €), que es 
corresponen al 21 % de l’IVA, la qual s’ha de finançar amb càrrec a les següents 
aplicacions pressupostàries i operacions comptables del pressupost vigent del Consell: 
 

Aplicació A 2016 RC  2016 Import 2016 A 2017-2020 RC 2017 - 2020 Import 2017 Import 2018 Import 2019 Import 2020

10 92020 21200 920160003819 220160003265 108.000,63 € 920169000149 220169000082 216.001,26 € 216.001,26 € 216.001,26 € 108.000,63 €

00 33440 21200 920160003903 220160003266 22.500,00 € 920169000151 220169000083 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 22.500,00 €

Totals 130.500,63 € 261.001,26 € 261.001,26 € 261.001,26 € 130.500,63 €

Lot 1 TEER 2016 2017 2018 2019 2020

Servei 78.000,63 € 156.001,26 € 156.001,26 € 156.001,26 € 78.000,63 €

Material 30.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 30.000,00 €

Lot 1 Raixa 2016 2017 2018 2019 2020

Servei 18.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 18.000,00 €

Material 4.500,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 4.500,00 €

A 2016 RC  2016 Import 2016 A 2017-2020 RC 2017 - 2020 Import 2017 Import 2018 Import 2019 Import 2020

10 92020 21200 920160003820 220160003267 12.475,50 € 920169000150 220169000084 24.951,00 € 24.951,00 € 24.951,00 € 12.475,50 €

00 33440 21200 920160003904 220160003268 1.149,50 € 920169000152 220169000085 2.299,00 € 2.299,00 € 2.299,00 € 1.149,50 €

Totals 539.663,52 € 27.250,00 € 27.250,00 € 27.250,00 € 13.625,00 €

Lot 2 2016 2017 2018 2019 2020

TEER 12.475,50 € 24.951,00 € 24.951,00 € 24.951,00 € 12.475,50 €

Raixa 1.149,50 € 2.299,00 € 2.299,00 € 2.299,00 € 1.149,50 €

Lot 1 Servei Manteniment

Lot 2 Servei Protecció contra Incendis

 
Atès que qualsevol actuació que afecti a les despeses de les administracions públiques 
ha d’estar sotmesa al principi d’estabilitat pressupostària i que és imprescindible 
comptar amb un nivell de certesa respecte al cost dels diferents serveis que contracta la 
corporació i atès que el pressupost base de licitació té el suficient marge de flexibilitat 
per a que siguin els propis licitadors els que, en funció de la seva programació formulin 
ofertes econòmicament viables i que, al mateix temps contemplin les possibles 
desviacions del cost de les actuacions a realitzar, en aquest contracte no precedeix la 
revisió de preus. 
 
6. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Diari Oficial de la 

Unió Europea, el Boletín Oficial del Estado i el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb 
el termini de presentació d’ofertes que acaba a les 14 hores del 40è dia següent al de la 
data d’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, d’acord amb els articles 142 i 159 
del TRLCSP. 
 
Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, en els casos en què 
és necessari per a resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini 
a partir de l’endemà de resoldre les reclamacions. 
 
7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant. 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT RELATIU A LA 
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER 
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AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES DEL 
CONSELL DE MALLORCA MITJANÇANT CONTRACTE BASAT EN 
L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 
BALEARS I DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament  de 
Modernització i Funció Pública que diu: 
 
ANTECEDENTS 
 
A l'article 109 del TRLCSP, s'estableix que la firma de contractes per part de les 
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, 
que inicia l'òrgan de contractació amb la motivació de la necessitat del contracte i la 
justificació del procediment de contractació. 
 
D’acord amb l’anterior, el Decret 56/2012, de 13 de juliol (BOIB núm. 101 de 14 de 
juliol de 2012) crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i 
es distribueixen les competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic 
autonòmic. Tot això, amb la finalitat de contribuir a assegurar, en connexió amb el 
requisit d’estabilitat pressupostària i de control de despesa una utilització eficient dels 
fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis de 
la comunitat i el sector públic autonòmic. 
 
L’article 17 del Decret 56/2002, de 13 de juliol estableix que: 
 

1. Els consells insulars i les entitats que integren l’administració local, inclosos els 

organismes autònoms i els altres ens públics que en depenen, com també la 

Universitat de les Illes Balears i la resta d’institucions i organismes públics de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podran adherir-se al catàleg 

autonòmic d’obres, subministraments i serveis homologats mitjançant els acords 

corresponents amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears a través de la conselleria competent en matèria de contractació pública. 

 

2. Aquestes adhesions, que vinculen l’ens adherit en els termes que s’estableixin en 

l’acord corresponent, poden fer-se per a la totalitat d’obres, els 

subministraments i els serveis inclosos en el catàleg o només per a determinades 

categories d’aquests.  

 
Mitjançant resolució del Conseller D’Administracions Públiques de 23 de juliol de 2012 
(BOIB núm. 110, de 31 de juliol de 2012), es declaren objecte de contractació 
centralitzada determinades obres, subministraments i serveis en l’àmbit de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic. Entre 
d’altres, es declara de contractació centralitzada el subministrament d’energia elèctrica. 
 
Mitjançant resolució del Conseller Executiu d’Administracions Públiques de 12 de març 
de 2013 (rectificada per resolució de 22 de març de 2013) es va adjudicar a ENDESA 
ENERGIA, SAU l’acord marc per a la “Selecció de l’empresa comercialitzadora del 
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subministrament de l’Energia Elèctrica per les dependències del Govern i dels Ens del 

Sector Públic Autonòmic”. 
 
L’esmentat Acord Marc s’ha formalitzat en data 26 d’abril de 2013, publicant-se en el 
perfil del contractant el passat 10 de maig de 2013. 
Vist l’informe de l’Enginyer Tècnic del Consell de Mallorca de 23 d’abril de 2013 i de 
12 de gener de 2016 
Vist l’informe del TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni de 14 de maig de 
2013 i de 12 de gener de 2016. 
 
Atès l’informe de fiscalització prèvia 219.3/15 de data 15 de gener de 2016. 
 
Atesa la resolució del Conseller d’Hisenda i Pressuposts de la CAIB de 22 de gener de 
2015 de pròrroga de l’Acord Marc de Subministrament d’Energia Elèctrica pel període 
d’un any, computable des del 26 d’abril de 2015. 
 
Atesa la resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 de 
març de 2016 per la qual s’aprova la segona pròrroga de l’Acord Marc de 
Subministrament d’Energia Elèctrica, establint un doble termini de finalització de 
l’acord marc, fins a 31 d’octubre de 2016 o bé fins la data de formalització del nou 
acord marc en el cas que aquesta data sigui anterior a 31 d’octubre de 2016. 
 
D’acord amb la resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 29 
de març de 2016 per la qual s’aprova la segona pròrroga de l’Acord Marc de 
Subministrament d’Energia Elèctrica el termini de vigència dels contractes derivats 
s’iniciarà el 26 d’abril de 2016 i tindrà un doble termini de finalització, fins al 31 de 
desembre de 2016 o fins que estiguin formalitzats els contractes derivats del nou acord 
marc en el cas que aquesta data sigui anterior al 31 de desembre de 2016. 
 
Atès que en data 22 de febrer de 2016 es va formalitzar el Conveni d’Adhesió a l’Acord 
Marc de subministrament d’energia elèctrica entre el Consell de Mallorca i la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al consell autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan la 
competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
Vist l’informe de data 17 de març de 2016 del TAG cap de Servei de Serveis Generals i 
Patrimoni, emès per delegació de la Secretaria General del Consell de Mallorca d’acord 
amb el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 16 d’abril de 2014 (BOIB 
núm. 55, de 22 d’abril) i l’informe de fiscalització prèvia de la Intervenció Delegada del 
Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca de data 7 de juliol 
de 2016 (ref.: ID133/2016 MNA Registre de sortida 2.910 de 11 de juliol de 2016). 
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Per tant, la consellera executiva de Territori Infraestructures eleva al Consell Executiu 
la següent  
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
1.- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament d’energia elèctrica per al 
departament de Territori i Infraestructures, mitjançant contracte basat en l'acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica de l’administració de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears i dels ens del sector públic autonòmic. Sense assistència de la Mesa de 
Contractació d'acord amb l'establert a l'article 320.1 del TRLCSP.  
 
Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
subministrament. 
 
2.- Designar els següents responsables del contracte: 
 

o Departament de Territori i Infraestructures. Direcció Insular de Infraestructures i 
Mobilitat. Sra. Antònia González García. ITV Son Castelló, Sr. Guillem Fullana 
Daviu, cap de Secció d’ITV. 

 
3.- Autoritzar una despesa màxima per l'import total de SET-CENTS SIS MIL EUROS 
(706.000,00 €), que es corresponen a CINC CENTS VUITANTA-TRES MIL 
QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (583.471,07 €), de 
base imposable, i CENT VINT-I-DOS MIL CINC CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (122.528,93 €), que es correspon al 21 % de 
l'IVA, despesa que es finançarà amb càrrec a les operacions comptables i aplicacions 
pressupostàries següents del pressupost vigent del Consell de Mallorca: 
 

Aplicació Pressupostària RC A Import

55 42200 22100 220160009661 920160008752 6.000,00 €

55 45300 22100 220160008274 920160008746 700.000,00 €

Total 706.000,00 €  
 
La quantia exacta del subministrament estarà subordinada a les necessitats de consum 
dels punts de subministrament sense que es pugui definir amb exactitud la seva quantitat 
en el moment de la formalització del contracte derivat. 
 
4.- D’acord amb la clàusula 26 del Plec de Clàusules Administratives de l’Acord Marc, 
en relació amb l’article 95.1 segon paràgraf, és dispensa a l’adjudicatari de constituir la 
garantia definitiva del 5% del preu de licitació del contracte derivat de l’Acord marc, 
atès que es tracta d’un bé consumible del qual el lliurament  i recepció s’ha d’efectuar 
abans del pagament del preu. 
 
5.- Modificació del contracte derivat de l’Acord Marc. En el supòsit que les necessitats 
reals de consum d’energia fossin superiors a les previstes inicialment, per causes 
climatològiques, d’augment de demanda o per qualsevol altra, d’acord amb l’establert 
en el segon paràgraf de la D.A. 34 del TRLSCP, en relació a l’article 106 del TRLCSP, 
podrà modificar-se el contracte. 
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Haurà d’aprovar-se la modificació abans que s’exhaureixi el pressupost màxim 
inicialment previst. Aquestes modificacions com a màxim poden afectar a un màxim 
10% del preu del contracte que seran obligatòries per a l’adjudicatària, s’acordarà per 
l’òrgan competent del Consell de Mallorca i formalitzarà d’acord amb l’article 156 del 
TRLCSP. 
 
El contracte derivat de l’acord marc es podrà modificar en el supòsit que el Consell de 
Mallorca deixi d’ocupar alguns dels immobles on s’ubiquen els punts de 
subministrament d’energia elèctrica abans esmentats. Aquestes modificacions poden 
afectar a un màxim 10% del preu del contracte que seran obligatòries per a 
l’adjudicatària, s’acordarà per l’òrgan competent del Consell de Mallorca i formalitzarà 
d’acord amb l’article 156 del TRLCSP. 
 
La determinació del preu de la modificació del contracte derivat es calcularà d’acord 
amb la resolució del Conseller d’Administracions Públiques de la CAIB de 12 de març 
de 2013 d’adjudicació de l’Acord Marc per al subministrament d’energia elèctrica i la 
resolució de 17 de novembre de 2014 del Conseller d’Hisenda i Pressuposts de la CAIB 
per la qual s’aprova la modificació de l’Acord marc per al subministrament d’energia 
elèctrica . 
 
6.- El contracte derivat tendrà una durada fins al 31 de desembre de 2016. 
 
La data efectiva de l’inici a partir de la qual es computarà el termini de vigència del 
contracte derivat serà aquella en que la distribuïdora concedeixi l’accés a les xarxes dels 
punts de subministrament. 
 
7.- El contracte derivat es podrà prorrogar en cas de que es prorrogui l’acord marc. En 
qualsevol cas, la durada del contracte derivat es determinarà per la resolució de la 
Consellera d’Hisenda i Pressuposts de la CAIB de pròrroga de l’Acord Marc. 
 
8.- Establir com a lloc de lliurament dels béns a subministrar els següents edificis: 
 

o Punts de subministrament relacionats en l’annex a aquest acord. 
 
Les característiques bàsiques d’aquest contracte derivat de l’Acord Marc són les 
següents: 
 
A.- Òrgan peticionari: 
 
Tipus d'òrgan peticionari: Entitat Local 
 
Òrgan peticionari: Consell de Mallorca. 
Departaments: Territori Infraestructures 
 
Direcció Insular de Infraestructures i Mobilitat 
 
Oficina Comptable: LA0003853 
Òrgan Gestor: LA0003848 
Unitat tramitadora: LA0003853 
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Unitat d’ITV 
 
Oficina Comptable: LA0003852 
Òrgan Gestor: LA0003848 
Unitat tramitadora: LA0003852 
 
B.- Necessitat i idoneïtat del contracte a celebrar. 
S'adjunta a aquesta resolució l'informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del 
contracte de l’Enginyer Tècnic del Consell de Mallorca de 23 d’abril de 2013. 
 
C.- Béns objecte de licitació. 
 
D'acord amb les característiques tècniques dels punts de subministraments d’energia 
elèctrica fixades en l’informe de l’enginyer tècnic del Consell de Mallorca de data 23 
d’abril de 2013 són els que es relacionen en l’annex a aquest acord. 
 
D.- Valors i coeficients d’adjudicació de l’Acord Marc. 
 
Ateses les característiques dels punts de subministraments abans esmentats i d’acord 
amb l’establert en la clàusula 1 i la clàusula 25 del PCAP regidor de l’acord marc, 
l’adjudicatària aplicarà els valors i coeficients d’adjudicació de l’acord marc així com 
altres condicions generals dels subministraments. 
 
9.- Obrir el procediment d'adjudicació i convidar ENDESA ENERGIA, SAU, única 
empresa adjudicatària de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica de 
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic 
autonòmic. 
 
Les propostes s'han d'enviar al registre general del Consell de Mallorca (carrer Palau 

Reial, 1 07001, carrer General Riera, 111 -113 ó Via Roma, 1 07012 de Palma) de 9:00 
a 14:00 hores, dins del termini de deu (10) dies naturals a comptar des del dies següent 
al de recepció de la notificació d'aquesta resolució. Si l'últim dies és dissabte o inhàbil, 
el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent. 
 
Les propostes dels licitadors hauran de contenir, almenys: 
 

a) Oferta realitzada per als punts de subministrament en alta tensió i punts de 
subministrament de baixa tensió. No s’admeten variants. 

b) Declaració responsable de la vigència i compliment dels requisits exigits per a 
l’adjudicació de l’acord marc relatius a la capacitat, representació i solvència 
econòmic financera i tècnica de ENDESA ENERGIA, SAU. 

c) Designació d’un gestor comercial amb funcions de coordinació, assistència i 
assessorament en matèria de contractació, facturació, qualitat del 
subministrament i altres aspectes, aportant, com a mínim, el nom, número de 
telèfon, número de fax i adreça de correu electrònic de les persones assignades. 

d) Certificats d’estar al corrent amb l’AEAT, amb la Seguretat Social i amb el 
Consell de Mallorca. Aquests certificats tendran caràcter positiu i hauran d’estar 
referits a l’article 60 del TRLCSP. 
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DESPATX EXTRAORDINARI 
 
PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents de fet 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de 
desembre de 2015, adoptà l’acord de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials per a l’exercici 2016 (BOIB núm. 187, de 26 de desembre de 
2015). 
 
Entre els annexes del pressupost hi figura el Pla estratègic de subvencions de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials per a l’exercici 2016. 
 
2. El Pla esmentat no inclou la següent convocatòria: Convocatòria de subvenció per a 

població amb risc d'exclusió social mitjançant ajudes econòmiques adreçades a entitats 

que duen a terme activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària per al 'any 

2016. 
 
3. Així mateix, sí surt al Pla aprovat inicialment la línia d'ajudes a l'emancipació, amb 
una dotació de 80.000,00€ imputats a la partida 20 23135 48004. 
 
4. El 20 de juliol de 2016 ha tingut entrada en el Servei Jurídicoadministratiu un 
informe proposta de la cap de servei de Menors i Família amb el vistiplau de la directora 
insular, en el qual sol·licita que es modifiqui el Pla Estratègic de Subvencions de 
l’IMAS com a conseqüència de la modificació pressupostària que va destinar 
20.000,00€ dels 80.000,00€ a capítol 7, per adequar-ho als conceptes objecte de la línia 
d'ajudes.  
 
5. El 21 de juliol de 2016 ha tingut entrada en el Servei Jurídicoadministratiu un 
informe proposta del cap de secció d'Inserció Social amb el vistiplau de la directora 
insular d'Inclusió Social, en el qual sol·licita que es modifiqui el Pla Estratègic de 
Subvencions de l’IMAS per incloure-hi la convocatòria Convocatòria de subvenció per 

a població amb risc d'exclusió social mitjançant ajudes econòmiques adreçades a 

entitats que duen a terme activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primària per 

al 'any 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 8 de la Llei General de Subvencions preveu que les Administracions 
públiques han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes 
que es pretenen quan s’estableixen les subvencions, el termini necessari per aconseguir-
ho, els costos previsibles i les fonts de finançament, condicionat en tot cas als objectius 
d’estabilitat pressupostària.  
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2. L’apartat h) de l’article 1 del Decret d’Organització del Consell Insular de Mallorca 
estableix que és competència del Consell Executiu aprovar el Pla estratègic de 
subvencions de cada departament i, per tant, també per aprovar-ne les modificacions. 
 
Per tot el que s’ha exposat, propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca 
adopti els següents: 
 
ACORDS:  
 
Primer. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials per incloure-hi la següent convocatòria: 
 
Convocatòria de subvenció per a població amb risc d'exclusió social 
 
Objectius generals 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és fixar els criteris i el procediment de les ajudes 
econòmiques adreçades a entitats que duen a terme activitats de suport als Serveis 
Socials d'Atenció Primària per al 'any 2016. 
 
Les activitats de suport als Serveis Socials d'Atenció Primaria formen part de serveis 
d'atenció primària públics que treballen amb persones i famílies en situació de risc 
d'exclusió social.  
 
La prestació d’aquests suports és dinàmica i flexible i està adaptada a les necessitats de 
cada persona. Va adreçada a tota la població general que tingui alguna vulnerabilitat i 
per tant estigui en risc d'exclusió social. 
 
Objectius específics per destinatari o convocatòria 
 
Les actuacions que seran objecte de subvenció són: 
 
Atenció directa en els barris i pobles. Treball que es fa amb professionals, bàsicament 
treballadors/es socials, i que realitzin les tasques d’acollida, orientació, informació, i si 
cal derivació cap a altres recursos. 
 
Treball sobre els usuaris: l’acompanyament i seguiment dels usuaris durant tot el procés 
en el que s'està intervenint i la tramitació de recursos, prestacions i altres ajuts tant 
públics com privats.  
 
Realització de projectes sorgits de les demandes i necessitats dels usuaris atesos, amb 
especial atenció als col·lectius amb més risc.  
 
Coordinació amb els serveis municipals territorials i treball en xarxa amb altres 
institucions, tant públiques com privades.  
 
Efectes prevists 
Núm. d’entitats beneficiaries : 5  
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Termini d’execució 
Exercici 2016 
Pressupost previst 
30.23143.48000 Convocatòria subvenció població amb risc d'exclusió : 250.000,00€ 
 
Segon. Aprovar la modificació de la línia d'ajudes a l'emancipació en el sentit següent:  
 
60.000,00€ imputats a la partida 20.23135.48004 
20.000,00€ imputats a la partida 20.23135.78000 
 
Tercer. Publicar aquest acord en el BOIB i notificar-ho al Departament d'Hisenda del 
Consell de Mallorca i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.  
 
 
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DEL 
CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, CORRESPONENT A 
UNA APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
MALLORCA A L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, PER A 
L’ANY 2016, PER FER FRONT A LES SEVES DESPESES, PER UN IMPORT 
DE 1.810.000,00 € EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Ple del Consell de Mallorca, en data 9 de juny 2016, aprovà en el Pressupost de 
despeses del Consell de Mallorca de 2016 la modificació de crèdits CE06/2016 i 
SUP03/2016. 
 
Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.41000 
amb un saldo per import de 1.810.000,00€. 
 
La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 20 de juliol de 2016, 
informa de la necessitat de tramitar l’aportació consignada al pressupost de despeses del 
Consell de Mallorca a favor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 

Consta a l’expedient: 
 

• Informe justificatiu del cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 
20 de juliol de 2016. 

• Informe jurídic de data 20 de juliol de 2016. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220160015529 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General de data 22 de juliol de 

2016 i amb referència FF-006/16BIS 
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Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Margalida Puigserver Servera, proposa al Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, l’adopció del següent 
 
A C O R D 
 

1.- Aprovar una aportació extraordinària per a un import de UN MILIÓ VUIT-
CENTS DEU MIL EUROS (1.810.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per cobrir les necessitats de despesa per 
finançar la Renta Mínima de Reinserció, convocatòries de subvencions i finançar 
l’increment preu/plaça dels concerts d’entitats de l’Àrea de persones majors. 
 

2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import UN MILIÓ VUIT-CENTS DEU 
MIL EUROS (1.810.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, CIF Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23140.41000 (RC 220160015529). 
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MGF CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVEN 
LES LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE 
PERSONAL DE SERVEIS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents de fet 
 

1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
BOIB número 54, la Resolució de la presidenta de l’IMAS convocant un concurs per 
formar part d’una borsa de feina de l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, classe personal d’oficis, especialitat Personal de Serveis. 
 
2. En data 22 d'abril de 2015 i registre d'entrada núm. 11824, la senyora MGF va 
presentar la sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de personal de serveis amb 
indicació de  que tenia una discapacitat, juntament amb la qual va presentar còpia 
compulsada de la sol·licitud del document acreditatiu d'aptitud i/o adaptació a proves de 
l'administració pública registrada a l'Administració competent en la mateixa data 22 
d'abril de 2015. 
 
3. En data de 12 d’abril de 2016, per resolució de la presidenta de l’IMAS es varen 
aprovar les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses a la borsa 
esmentada; les quals es varen publicar en el tauler d’edictes de l’IMAS en data de 19 
d’abril de 2016, concedint un termini de 10 dies hàbils, de 20 al 30 d’abril de 2016, per 
esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu, d’acord amb la base cinquena de la 
convocatòria.  
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4. Finalitzat el termini esmentat, en data de 20 de maig de 2016, la presidenta de l’IMAS 
va dictar resolució aprovant les llistes definitives de persones admeses i excloses per 
formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.  
 
5. En data de 27 de maig de 2016 i núm. RGE 14749, va tenir entrada la instància de la 
senyora MGF, on exposa que ha estat exclosa de la borsa de referència per no presentar 
el certificat d'aptitud, i aporta l’informe d’aptitud per a l'accés, promoció interna i 
provisió de llocs de feina amb discapacitat a la funció pública, de data 21 de maig de 
2015 i sol·licita ser admesa al borsí de personal de serveis.    
   
Fonaments de dret  
Primer. L'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21-2-
2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 d'octubre de 2015 (BOIB núm. 
151, de 15-10-2015), estableix que 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 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Quant a la forma del recurs i en base al principi antiformalista regulat a l’article 110.2 
de la Llei 30/1992, d’acord amb el qual l’error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
vertader caràcter, s’ha d’entendre que l’escrit de la senyora MGF de data 27 de maig de 
2016, el qual és posterior a la publicació de les llistes definitives aprovades per 
resolució de la presidenta de l’IMAS, és un recurs d’alçada. 
 
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 27 de maig de 2016 
contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per 
formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis, es va presentar dins del termini 
i en la forma escaients. 
 
Tercer.  Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita ser admesa a la 
llista definitiva de persones admeses per formar part de la borsa de treball de Personal 
de Serveis. 
A la base segona, tercer paràgraf in fine, que han de regir la convocatòria del concurs 
per formar part d'una borsa de feina de Personal de Serveis,  aprovada per resolució de 
la presidenta de l'IMAS publicada en data 16 d'abril de 2016 (BOIB núm. 54), 
s'estableix que, en qualsevol cas, les persones aspirants amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% han d’aportar el certificat d'aptitud emès per la Direcció General 
de Serveis Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes 
Balears, que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les funcions corresponents i en 
el qual es determini, si s’escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per al 
compliment del lloc de feina. 
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La persona interessada va aportar la sol·licitud de l'informe esmentat, registrada en 
temps i forma a l'Administració competent per emetre-la, juntament amb la sol·licitud 
per formar part de la borsa i, una vegada l'Administració competent el va emetre l'ha 
aportat a l'IMAS, així com que la conclusió del qual és que la persona aspirant és apta, 
per tant, compleix el requisit establert a la base segona, tercer paràgraf in fine, de la 
convocatòria, és procedent estimar el recurs d'alçada. 
 
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 de febrer de 2012 
(BOIB núm. 28, de 21-2-2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 
d'octubre de 2015 (BOIB núm. 151, de 15-10-2015), 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. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MGF contra a la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, mitjançant la qual 
s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part de la 
borsa de treball de Personal de Serveis, i, en conseqüència, incloure a la senyora Maria 
Ginard Forteza a la llista definitiva de persones admeses per formar part de la borsa 
esmentada. 
  
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  
 
 
QUART PUNT. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER LA SENYORA CMB CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA 
QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA 
DE TREBALL DE PERSONAL DE SERVEIS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents de fet 
 

1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB número 54, la Resolució de la presidenta de l’IMAS convocant un 
concurs per formar part d’una borsa de feina de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe personal d’oficis, especialitat Personal de 
Serveis. 

 
2. En data 24 d'abril de 2015 i registre d'entrada núm. 12258, la senyora CMB va 

presentar la sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de personal de serveis amb 
indicació de que tenia una discapacitat, juntament amb la qual va presentar còpia 
compulsada de la sol·licitud del document acreditatiu d'aptitud i/o adaptació a 
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proves de l'administració pública registrada a l'Administració competent en la 
mateixa data 24 d'abril de 2015. 

 
3. En data de 12 d’abril de 2016, per resolució de la presidenta de l’IMAS es varen 

aprovar les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses a la 
borsa esmentada; les quals es varen publicar en el tauler d’edictes de l’IMAS en 
data de 19 d’abril de 2016, concedint un termini de 10 dies hàbils, de 20 al 30 
d’abril de 2016, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu, d’acord 
amb la base cinquena de la convocatòria.  

 
4. Finalitzat el termini esmentat, en data de 20 de maig de 2016, la presidenta de 

l’IMAS va dictar resolució aprovant les llistes definitives de persones admeses i 
excloses per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.  

 
5. En data de 27 de maig de 2016 i núm. RGE 14751, va tenir entrada la instància 

de la senyora CMB, on exposa que ha estat exclosa de la borsa de referència per 
no presentar el certificat d'aptitud, i aporta còpia de l’informe d’aptitud per a 
l'accés, promoció interna i provisió de llocs de feina amb discapacitat a la funció 
pública, de data 28 de maig de 2015 i sol·licita ser admesa al borsí de personal de 
serveis.    

   
Fonaments de dret  
 
Primer. L'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21-2-
2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 d'octubre de 2015 (BOIB núm. 
151, de 15-10-2015), estableix que 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 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Quant a la forma del recurs i en base al principi antiformalista regulat a l’article 110.2 
de la Llei 30/1992, d’acord amb el qual l’error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
vertader caràcter, s’ha d’entendre que l’escrit de la senyora CMB de data 27 de maig de 
2016, el qual és posterior a la publicació de les llistes definitives aprovades per 
resolució de la presidenta de l’IMAS, és un recurs d’alçada. 
 
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 27 de maig de 2016 
contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per 
formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis, es va presentar dins del termini 
i en la forma escaients. 
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Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita ser admesa a la 
llista definitiva de persones admeses per formar part de la borsa de treball de Personal 
de Serveis. 
A la base segona, tercer paràgraf in fine, que han de regir la convocatòria del concurs 
per formar part d'una borsa de feina de Personal de Serveis,  aprovada per resolució de 
la presidenta de l'IMAS publicada en data 16 d'abril de 2016 (BOIB núm. 54), 
s'estableix que, en qualsevol cas, les persones aspirants amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% han d’aportar el certificat d'aptitud emès per la Direcció General 
de Serveis Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes 
Balears, que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les funcions corresponents i en 
el qual es determini, si s’escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per al 
compliment del lloc de feina. 
 
La persona interessada va aportar la sol·licitud de l'informe esmentat, registrada en 
temps i forma a l'Administració competent per emetre-la, juntament amb la sol·licitud 
per formar part de la borsa i, una vegada l'Administració competent el va emetre l'ha 
aportat a l'IMAS, així com que la conclusió del qual és que la persona aspirant és apta, 
per tant, compleix el requisit establert a la base segona, tercer paràgraf in fine, de la 
convocatòria, és procedent estimar el recurs d'alçada. 
 
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 de febrer de 2012 
(BOIB núm. 28, de 21-2-2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 
d'octubre de 2015 (BOIB núm. 151, de 15-10-2015), 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. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora CMB contra a la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, mitjançant la qual 
s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part de la 
borsa de treball de Personal de Serveis, i, en conseqüència, incloure a la recurrent a la 
llista definitiva de persones admeses per formar part de la borsa esmentada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA FRR CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVEN 
LES LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES ASPIRANTS ADMESES I 
EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DE 
PERSONAL DE SERVEIS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents de fet 
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1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB número 54, la Resolució de la presidenta de l’IMAS convocant un 
concurs per formar part d’una borsa de feina de l’escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, classe personal d’oficis, especialitat Personal de 
Serveis. 

 
2. En data 5 de maig de 2015 i registre d'entrada núm. 14120, la senyora FRR va 

presentar la sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de personal de serveis amb 
indicació de te que tenia una discapacitat. 

 
3. En data de 12 d’abril de 2016, per resolució de la presidenta de l’IMAS es varen 

aprovar les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses a la 
borsa esmentada; les quals es varen publicar en el tauler d’edictes de l’IMAS en 
data de 19 d’abril de 2016, concedint un termini de 10 dies hàbils, de 20 al 30 
d’abril de 2016, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu, d’acord 
amb la base cinquena de la convocatòria.  

 
4. En data 26 d'abril de 2016 i registre d'entrada núm. 11165, la senyora FRR va 

presentar una instància adjuntant la sol·licitud del document acreditatiu d'aptitud 
i/o adaptació a proves de l'administració pública registrada a l'Administració 
competent en la mateixa data 25 d'abril de 2016.  

 
5. Finalitzat el termini esmentat, en data de 20 de maig de 2016, la presidenta de 

l’IMAS va dictar resolució aprovant les llistes definitives de persones admeses i 
excloses per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis.  

 
6. En data de 31 de maig de 2016 i núm. RGE 15036, va tenir entrada la instància 

de la senyora FRR, on exposa que ha estat exclosa de la borsa de referència per 
no presentar el certificat d'aptitud, i aporta còpia de l’informe d’aptitud per a 
l'accés, promoció interna i provisió de llocs de feina amb discapacitat a la funció 
pública, de data 10 de maig de 2016 i sol·licita ser admesa al borsí de personal de 
serveis.    

   
Fonaments de dret  
 
Primer. L'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21-2-
2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 d'octubre de 2015 (BOIB núm. 
151, de 15-10-2015), estableix que 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 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Quant a la forma del recurs i en base al principi antiformalista regulat a l’article 110.2 
de la Llei 30/1992, d’acord amb el qual l’error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
vertader caràcter, s’ha d’entendre que l’escrit de la senyora FRR de data 31 de maig de 
2016, el qual és posterior a la publicació de les llistes definitives aprovades per 
resolució de la presidenta de l’IMAS, és un recurs d’alçada. 
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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 31 de maig de 2016 
contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per 
formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis, es va presentar dins del termini 
i en la forma escaients. 
 
Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada sol·licita ser admesa a la 
llista definitiva de persones admeses per formar part de la borsa de treball de Personal 
de Serveis. 
A la base segona, tercer paràgraf in fine, que han de regir la convocatòria del concurs 
per formar part d'una borsa de feina de Personal de Serveis,  aprovada per resolució de 
la presidenta de l'IMAS publicada en data 16 d'abril de 2016 (BOIB núm. 54), 
s'estableix que, en qualsevol cas, les persones aspirants amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33% han d’aportar el certificat d'aptitud emès per la Direcció General 
de Serveis Socials de la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes 
Balears, que acrediti la compatibilitat per a l’exercici de les funcions corresponents i en 
el qual es determini, si s’escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per al 
compliment del lloc de feina. 
 
La persona interessada va aportar la sol·licitud de l'informe esmentat, registrada en 
temps i forma a l'Administració competent per emetre-la, juntament amb la sol·licitud 
per formar part de la borsa i, una vegada l'Administració competent el va emetre l'ha 
aportat a l'IMAS, així com que la conclusió del qual és que la persona aspirant és apta, 
per tant, compleix el requisit establert a la base segona, tercer paràgraf in fine, de la 
convocatòria, és procedent estimar el recurs d'alçada. 
 
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 de febrer de 2012 
(BOIB núm. 28, de 21-2-2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 
d'octubre de 2015 (BOIB núm. 151, de 15-10-2015), 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. ESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora FRR contra la Resolució 
de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, mitjançant la qual s'aproven 
les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part de la borsa de 
treball de Personal de Serveis, i, en conseqüència, incloure a la recurrent a la llista 
definitiva de persones admeses per formar part de la borsa esmentada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  
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SISÈ PUNT. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA 
INTERPOSAT PER LA SENYORA INB CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA 
PRESIDENTA DE L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA 
QUAL S’APROVEN LES LLISTES DEFINITIVES DE LES PERSONES 
ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES PER FORMAR PART DE LA BORSA 
DE TREBALL DE PERSONAL DE SERVEIS 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera de Benestar Social i presidenta 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que diu: 
 
Antecedents de fet 
 

1. En data de 16 d’abril de 2015 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears, BOIB número 54, la Resolució de la presidenta de l’IMAS convocant 
un concurs per formar part d’una borsa de feina de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials, classe personal d’oficis, especialitat 
Personal de Serveis. 

 
2. En data 29 d'abril de 2016 i registre d'entrada núm. 12997, la senyora INB 

presentar la sol·licitud d'admissió a la borsa de feina de Personal de Serveis. 
 

3. En data de 12 d’abril de 2016, per resolució de la presidenta de l’IMAS es varen 
aprovar les llistes provisionals de les persones aspirants admeses i excloses a la 
borsa esmentada; les quals es varen publicar en el tauler d’edictes de l’IMAS en 
data de 19 d’abril de 2016, concedint un termini de 10 dies hàbils, de 20 al 30 
d’abril de 2016, per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu, 
d’acord amb la base cinquena de la convocatòria.  

 
4. La senyora INB va sortir a la llista de persones aspirants exclosa provisional 

amb indicació de la causa excloent: manca el requisit DNI/NIE en vigor. 
 

5. Finalitzat el termini esmentat, en data de 20 de maig de 2016, la presidenta de 
l’IMAS va dictar resolució aprovant les llistes definitives de persones admeses i 
excloses per formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis, la qual va 
ser publicada en el tauler d'edictes de l'IMAS en data 24 de maig de 2016. 

 
6. La senyora Iria Noceda Balseiro va sortir a la llista de persones aspirants exclosa 

definitiva  amb indicació de la causa excloent: manca el requisit DNI/NIE en 
vigor. 

 
7. En data de 11 de juliol de 2016 i núm. RGE 19563, va tenir entrada la instància 

de la senyora INB on exposa que tenia el DNI caducat i que l'aporta. 
   
Fonaments de dret  
 
Primer. L'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials, aprovats per 
acord del Ple del Consell de Mallorca de 8 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21-2-
2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 d'octubre de 2015 (BOIB núm. 
151, de 15-10-2015), estableix que contra els actes dictats per la Presidència de l'IMAS 
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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 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Quant a la forma del recurs i en base al principi antiformalista regulat a l’article 110.2 
de la Llei 30/1992, d’acord amb el qual l’error en la qualificació del recurs per part del 
recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu 
vertader caràcter, s’ha d’entendre que l’escrit de la senyora INB de data 11 de juliol de 
2016, el qual és posterior a la publicació de les llistes definitives aprovades per 
resolució de la presidenta de l’IMAS, és un recurs d’alçada. 
 
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 11 de juliol de 
2016 contra la Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, 
mitjançant la qual s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per 
formar part de la borsa de treball de Personal de Serveis, el termini del qual per ser 
recorregut va finalitzar en data 24 de juny de 201. 
 
El recurs va ser presentat dia 11 de juliol de 2016 i, per tant, està fora de termini. 
 
Tercer.  Sobre el fons de l'assumpte, mitjançant el recurs d'alçada, la persona 
interessada presenta el DNI en vigor i l'aporta, es dedueix, per ser admesa a la llista 
definitiva de persones admeses per formar part de la borsa de treball de Personal de 
Serveis. 
A la base tercera, paràgraf primer, lletra a), de les bases que han de regir la convocatòria 
del concurs per formar part d'una borsa de feina de Personal de Serveis,  aprovada per 
resolució de la presidenta de l'IMAS publicada en data 16 d'abril de 2016 (BOIB núm. 
54), s'estableix que, entre d'altres, les persones interessades han de complir el requisit de 
tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'espai 
econòmic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat 
amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir 
reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Hi poden participar igualment -
qualsevol que en sigui la nacionalitat- el cònjuge dels ciutadans espanyols i dels d'altres 
estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els 
seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tinguin 
menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents. 
 
Per justificar el compliment d'aquest requisit, a la base 4.4 lletra a) es disposa que, 
juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han 
d'adjuntar, entre d'altres documents, còpia compulsada del DNI o, en el cas de no ser 
espanyol, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de 
residència). 
 
La persona interessada no tenia el DNI en vigor i no va esmenar aquest requisit en 
temps i forma, per la qual cosa és procedent desestimar el recurs d'alçada. 
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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 de febrer de 2012 
(BOIB núm. 28, de 21-2-2012) i modificats per acord del mateix òrgan de data 8 
d'octubre de 2015 (BOIB núm. 151, de 15-10-2015), 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 el recurs d'alçada interposat per la senyora INB contra a la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data de 20 de maig de 2016, mitjançant la qual 
s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses per formar part de la 
borsa de treball de Personal de Serveis. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.  
 
 

SETÈ PUNT. ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS 
DEL CONSELL EXECUTIU 

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

«En l’art. 69 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, s’estableix que el Consell 
Executiu fa sessions ordinàries amb la convocatòria prèvia de la Presidència, i amb la 
periodicitat que determini l’òrgan mateix, no inferior a una convocatòria mensual. 

En les reunions del Consell Executiu de dia 22 de juliol de 2015 i 4 de novembre de 
2015 es va acordar la periodicitat i hora de les reunions del Consell Executiu. 

Es considera convenient modificar la periodicitat de les reunions. 

Per això, propòs al Consell Executiu l’adopció de l’acord següent: 

1. Establir que les sessions ordinàries del Consell Executiu tindran lloc setmanalment 
els dimecres, a les 10.00 hores, excepte si és dia festiu. En aquest cas, aquella setmana 
no es reunirà el Consell Executiu.» 

Es proposa incloure un punts més amb aquesta redacció: 

«2. No obstant el que disposa el punt anterior, en els mesos d’agost només es faran dues 
reunions: el segon i el quart dimecres.» 

 

CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA DE 
L’ANY 2016 DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports 
que diu: 
 
PROPOSTA 
 
ANTECEDENTS.  
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1. La Fundació Teatre Principal de Palma ha presentat la sol·licitud corresponent al 
lliurament de l’aportació anual, econòmica i ordinària de capítol 4 (3.300.000,00 €) en 
concepte de transferència corrent, corresponent a l’any 2016, per tal de fer front a les 
seves despeses de funcionament i al seu pla d’actuació i de inversions de 2016. 
 
2. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha justificat que 
l’aportació ordinària de la Fundació de 2016 ha de ser de 3.300.000,00 € de capítol 4. 
 
3. 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 Teatre Principal de Palma. 
 
4. En els pressuposts de 2016 existeix crèdit adequat i suficient per fer front a 
l’aportació d’enguany, resta acreditada en la partida 20.33710.48901 (núm. de 
referència 22016000069) per un import de 3.300.000,00 €. 
 
5. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha proposat la 
concessió de la seva aportació anual, econòmica i ordinària corresponent a l’any 2016 a 
favor de la fundació esmentada. 
 
6. La Intervenció General ha fiscalitzat de conformitat la concessió de l’aportació 
esmentada. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i en base al que disposa l'article 2 k) del reglament 
d'organització de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol) parcialment 
modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i de 09-03-
16 (BOIB núm. 35 de 17 de març), elev al Consell Executiu, la següent proposta d’ 

ACORD 
 
1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2016 relatiu a la concessió d’una aportació anual, 
econòmica i ordinària de l’any 2016 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, 
titular del NIF G57076812, per un import de 3.300.000,00 € (capítol 4), en concepte de 
transferència corrent, per tal de donar suport al funcionament i al pla d’actuació i 
d’inversions de l’entitat esmentada. 
 
2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 3.300.000,00 €, en concepte 
de transferència corrent, a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, titular del 
NIF G57076812, a fi de donar suport al seu manteniment, al seu pla d’actuació i 
d’inversions d’enguany i, consegüentment, autoritzar i disposar una despesa de 
3.300.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33710.48901 (RC núm. de 
referència 22016000069), 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 
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- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes 
 
Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2017. 
 

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

“...amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de l’aportació ho 

prevegi, el conseller executiu o consellera executiva d’Economia i Hisenda 

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

l’import de les aportacions dineràries concedides a les unitats institucionals 

públiques dependents del Consell de Mallorca i a altres administracions 

públiques o a les unitats institucionals públiques que en depenen, 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. 
 


