
RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 19 D’OCTUBRE DE 20016 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (5-10-2016) 
 

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

PROPOSTA D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ, 
CORRESPONENT A L’APORTACIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA AL 
FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, PER A L’ANY 2016. 
CAPÍTOLS 4 I 7. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
ANTECEDENTS: 
 
El Consell de Mallorca és soci fundador i promotor del Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació, ostentant la vicepresidència primera  
 
En data 30 de març de 2016, la gerent d’aquesta entitat, va remetre un escrit sol·licitant 
una aportació total, per part del Consell de Mallorca, de 630.000,- €, per a l’any 2016. 
 
Atès que el pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l’any 2016, recull a les 
aplicacions pressupostaries 00.23190.48901 i 00.23190.78901 Aportació Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,  respectivament, 630.000,- euros i 20.000,- euros, 
per fer front a aquesta aportació. 
 
Consta a l’expedient: 
Informe justificatiu del secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència, de data 
14 de juliol de 2016. 
Informe del cap de servei de la Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i 
Presidència, de data 14 de juliol de 2016. 
Certificats de reserva de crèdit, números d’operació 220160004000 i 220160004001. 
Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General número FS-101.02/16, de data 16 
de setembre de 2016 
 
Per tot això el vicepresident 2n i conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència, en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent, 
proposa al Consell Executiu que adopti el següent  
 

A C O R D 
 
1.- Aprovar l’expedient relatiu a l’aportació del Consell de Mallorca  al Fons Mallorquí 

de Solidaritat i Cooperació, per a l’any 2016, per un import total de SIS-CENTS 
CINQUANTA MIL (650.000,-) EUROS. 630.000,- € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 00.23190.48901, reserva de crèdit amb número d’operació 



220160004000 i 20.000,- € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.23190.78901, 
reserva de crèdit amb número d’operació 220160004001. 
 
 
2.- Autoritzar i disposar l’esmentada aportació per un import total de SIS-CENTS 
CINQUANTA MIL (650.000,-) EUROS. 630.000,- € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 00.23190.48901, reserva de crèdit amb número d’operació 
220160004000 i 20.000,- €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 00.23190.78901, 
reserva de crèdit amb número d’operació 220160004001, al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació, CIF B-57290140 i domicili al carrer General Riera, 113, 07010 
Palma. 
 
3.- El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, com a entitat beneficiària de 
l’aportació, es sotmetrà a les actuacions posteriors de comprovació i control de la 
intervenció del Consell de Mallorca i Tribunal de Comptes. 
 
4.- El pagament corresponent a l’aportació prevista a l’aplicació pressupostària 
00.23190.48901, es durà a terme prèvia presentació del darrers comptes anuals auditats. 
Aquests comptes hauran d’aportar-se abans de dia 1 de novembre de 2016. 
 
5.- El pagament corresponent a l’aportació prevista a l’aplicació pressupostària 
00.23190.78901, es durà a terme d’acord amb la base d’execució 25.5 d) la qual diu 
textualment:  
 
“Per a les aportacions del Consell Insular de Mallorca a les unitats institucionals 
públiques dependents del Consell de Mallorca, si es destinen tant a finançar globalment 
la seva activitat com a realitzar actuacions concretes que s’han de dur a terme en el marc 
de les funcions que tenen atribuïdes, serà suficient l’acord de concessió de l’aportació 
de l’òrgan competent quan es tracti d’organismes autònoms; quan es tracti d’ altres 
unitats institucionals dependents, hauran de presentar els comptes anuals degudament 
aprovats i auditats, si escau, referits a l’exercici en el qual es concedeix l’aportació. 
Quan l’ens depenent no s’hagi auditat, es substituirà pels comptes anuals aprovats 
corresponents amb l’informe de la intervenció general del Consell Insular de Mallorca. 
En cas d’aportacions per realitzar actuacions concretes s’ha de presentar els justificants 
de les actuacions dutes a terme (en tot cas s’han de presentar els justificants de les 
actuacions dutes a terme en el supòsit d’aportacions amb càrrec al capítol 7 de 
despeses)”. Aquesta justificació es durà a terme mitjançant la presentació d’una 
memòria tècnica i una econòmica del projecte subvencionat acompanyades de 
l’acreditació del pagament de les despeses corresponents mitjançant transferència 
bancària.  
 
D’altra banda l’entitat beneficiària haurà de presentar certificat acreditatiu dels projectes 
aprovats per la seva Assemblea per a l’any 2016. 
 
Aquesta documentació haurà d’aportar-se abans de dia 1 de novembre de 2016. 
 
6.- Només es finançaran les despeses i actuacions realitzades dintre de l’any 2016. 
 
7.- L’incompliment de qualsevol de les prescripcions establertes donaria lloc a la 
revocació de la present aportació i, per tant, a l’absència de qualsevol obligació derivada 



de l’acordat en la present resolució, així com, en el seu cas, al reintegrament de les 
quantitats rebudes i els interessos de demora, prèvia tramitació de l’expedient que 
pertoqui. 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU DE CORRECCIÓ 
D’ERRADA, PER OMISSIÓ, EN LA BASE PRIMERA DE LES BASES 
REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A ASSOCIACIONS I ENTITATS DE PERSONES MAJORS PER 
EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ 
SOCIOCULTURAL. ANY 2017. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 

Antecedents 

1. Dia 8 de juny de 2016, el director insular de Participació Ciutadana i Joventut va 
informar sobre la conveniència de la convocatòria de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017. 

2. Dia 22 de juny de 2016, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va informar 
favorablement sobre la tramitació de l'expedient de referència. 

3. Dia 5 de setembre de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització de l’expedient. 

4. Dia 7 de setembre de 2016, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar 
aprovar les bases reguladores i la convocatòria pública de subvencions destinades a 
associacions i entitats de persones majors per el desenvolupament de projectes de 
promoció sociocultural, any 2017. 

5. Dia 23 de setembre de 2016, la tag de Promoció Sociocultural va emetre informe 
proposta de correcció de l’errada, per omissió, en la base primera de les bases 
reguladores que figuren com a annex de l’Acord de Consell Executiu, de dia 7 de 
setembre de 2016, d’aprovació de les bases reguladores i de l’expedient de convocatòria 
pública ja que «el centre gestor va detectar una incongruència entre la redacció de la 
base primera de les bases reguladores, de dia 22 de juny de 2016, signades per la tag de 
Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari tècnic del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència i la redacció de la base primera de les bases 
reguladores que figuren com a annex de l’Acord de Consell Executiu, de dia 7 de 
setembre de 2016, d’aprovació de les bases reguladores i de l’expedient de convocatòria 
pública, en el sentit que en la redacció de la base primera de les bases reguladores que 
figuren com a annex de l’Acord de Consell Executiu s’ha omès, per error, l’apartat 
quart». 

6. Dia 6 d’octubre de 2016, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de conformitat. 

Fonaments de dret 



1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, estableix que les administracions públiques podran 
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

2. D’acord amb el que es preveu en l'apartat primer del Decret de la Presidència del 
Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de 18 de juliol de 
2015) pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat 
pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer de 2016) i pel 
Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març de 2016) i en la base 
23.4 de les bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca per a l’any 2016, 
correspon al Consell executiu aprovar i resoldre la convocatòria de subvencions. 

 

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

 

ACORD 

PRIMER.- Rectificar l’errada, per omissió, en la base primera de les bases reguladores 
de la convocatòria de subvencions que figuren com a annex de l’Acord de Consell 
Executiu del Consell de Mallorca, de dia 7 de setembre de 2016, d’aprovació de les 
bases reguladores i de l’expedient de convocatòria pública, en el sentit d’incloure-hi la 
redacció de l’apartat quart. 

Consegüentment, la base primera de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions destinades a associacions i entitats de persones majors per el 
desenvolupament de projectes de promoció sociocultural, any 2017, que figuren com a 
annex de l’acord, queda redactada de la manera següent: 

«PRIMERA.- OBJECTE  

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és fixar les condicions que regulen la concessió de 
subvencions destinades a associacions, federacions d’associacions i entitats de persones 
majors per el desenvolupament de projectes de promoció sociocultural per tal de 
potenciar el benestar (obtenir una millor qualitat de vida) del col·lectiu de les persones 
majors. 

1.2 La present convocatòria pretén contribuir amb el finançament de següents despeses: 

LÍNIA 1: Lloguer de locals socials pel període comprés entre el 1 de juliol de 2016 i el 
30 de juny de 2017, ambdós inclosos.  

Així mateix, s’inclouran les despeses relatives al 2T d’IRPF de 2016 sempre que es doni 
el supòsit previst en la base setzena. 

LÍNIA 2: Manteniment de les entitats pel període comprés entre el dia 1 de juliol de 
2016 i el 30 de juny de 2017, ambdós inclosos, en el que es refereix a despeses corrents 
de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i internet, manteniment d’equips 
informàtics, despeses de comunitat de propietaris, material d’oficina, premsa, 
assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja, comunicacions postals, taxes i 
tributs sempre que el beneficiari de la subvenció els aboni de manera efectiva, despeses 
d’impremta per edició de fulletons, revistes, cartelleria, petites reparacions dels locals i 
dels equipaments de l’associació, sempre que no s’incrementi el valor de l’immoble i 
suposin el manteniment del local, etc. En resum, aquelles despeses corrents lligades al 
funcionament de l’associació.  



Així mateix, es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió relatives a: 
adquisició de mobiliari, electrodomèstics i equips informàtics. 

LÍNIA 3: Activitats socioculturals pel període comprés entre el 1 de juliol de 2016 i el 
30 de juny de 2017 ambdós inclosos. 

Bloc I: Activitats relacionades amb la salut (activitats de gimnàstica, ball, ioga, taixí, 
pilates, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat, activitats d’estimulació de la 
memòria) 

Bloc II: Tallers intergeneracionals 

Bloc III: Tallers de noves tecnologies 

Bloc IV: Cultura (activitats de dibuix, pintura, fotografia, corals, tallers de teatre i 
aprenentatge musical) 

Bloc V: Formació (conferències de contingut divers, cursos d’idiomes i manualitats) 

Bloc VI: Oci i temps lliure (excursions i altres activitats d’oci i temps lliure) 

1.3 No es contemplen les despeses relacionades amb els queviures i àpats, i les activitats 
de rifes, sorteigs i loteries. 

1.4 Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, tres projectes (un de lloguer, un de 
manteniment i un d’activitats socioculturals) per sol·licitant». 

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOIB per conducte de la Base de 
dades nacional de subvencions. 

 

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

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

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

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

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
L’EMPRESA ACCYNIA INGENIERIA, SL – PEÑABLASCO SL UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS CONTRA LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA 
TERCERA PLANTA DE L’EDIFICI PUIG DES BOUS, QUE INCLOU LA 



CONTRACTACIÓ DE DUES (2) PERSONES PERCEPTORES DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
Antecedents:  
 
1. En data 13 de novembre de 2015 la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials 
(IMAS) va dictar resolució d'inici de la contractació de les obres de reforma interior de 
la tercera planta del centre Puig dels Bous. 
 
2. Dia 8 d'abril de 2016 la presidenta va dictar Resolució d’aprovació de l'expedient 
relatiu a la contractació de les obres de reforma interior de la tercera planta de l'edifici 
del centre de primera acollida «Puig des Bous», que inclou la contractació de dues (2) 
persones perceptores de la renda mínima d’inserció, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària. 
 
3. L'anunci de licitació es va publicar al BOIB núm. 52, de data 26 d'abril de 2016, i 
les empreses licitadores que varen presentar la documentació en temps i forma al 
Registre General varen ser les següents: 
 

1. FINQUES LA TRAPA, S.L 
2. UTE ACCYNIA INGENIERIA S.L- PEÑABLASCO S.L 
3. SORT D'ENFORA S.L 
4. GERMANS NICOLAU  CONSTRUCCIONS 1970, S.L 
5. PROFUTUR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES 
6. CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMÓN, S.A 
7. CONSTRUCCIONES LLABRÉS FELIU, SLU 
8. SINCRONIZACIÓN TÉCNICA S.L 
9. AMER E HIJOS S.A 

                    10. MELCHOR MASCARÓ, S.A.U  
 

4. En data 6 de juny de 2016 es va reunir la mesa de contractació per examinar les 
ofertes econòmiques de les empreses presentades a la licitació. Una vegada obertes les 
ofertes, la mesa va constatar que l'oferta presentada per la UTE ACCYNIA 
INGENIERIA SL - PEÑABLASCO SL era anormalment baixa i va acordar requerir-la 
per a què justificàs la viabilitat de l'oferta abans de dia 13 de juny de 2016 a les 14.00. 
L'acta, de la reunió esmentada, es va publicar al perfil del contractant de l'IMAS el 
mateix dia. 
 
5. Transcorregut el termini, l'UTE requerida no va presentar la documentació 
justificativa de l'oferta. En conseqüència, la mesa de contractació va acordar en reunió 
celebrada dia 16 de juny de 2016 excloure la seva oferta i proposar que es requerís a 
l'empresa que havia presentat la següent millor oferta per a què presentàs la 
documentació per a l'adjudicació. Finalment, dia 14 de juliol de 2016 la Presidència va 
dictar resolució mitjançant la qual excloïa l'UTE ACCYNIA INGENIERIA SL - 
PEÑABLASCO SL i va adjudicar el contracte a l'empresa SORT D'ENFORA, SL   
 



6. El dia 9 de setembre de 2016 va tenir entrada en el Registre General del Consell el 
recurs d'alçada interposat per l'empresa ACCYNIA INGENIERIA SL - 
PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS contra l'esmentada 
resolució de Presidència d'adjudicació del contracte.  

 
7. El dia 9 de setembre de 2016 va tenir entrada en el Registre General del Consell el 
recurs d'alçada interposat per l'empresa ACCYNIA INGENIERIA SL - 
PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS contra l'esmentada 
resolució de Presidència d'adjudicació del contracte. 

 
8. L'empresa recurrent sol·licita l'anul·lació del procediment des del moment en què 
no es va fer efectiu el tràmit d'audiència per poder justificar l'oferta i que, per tant, es 
retrotreguin les actuacions a aquell moment. 
 
9. El dia 19 de setembre de 2016 la Presidència de l'IMAS va resoldre admetre a 
tràmit el recurs i donar audiència a la resta de licitadors. 
 
10. Els interessats no han formulat al·legacions dins el termini. 

 
 
Fonaments jurídics: 
 
 
I. Segons l'article 115.2 en relació amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015,  
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPAC), el recurs presentat es qualifica d'alçada i s'ha interposat en el termini previst i 
en la forma adequada. 
 
II. D'acord amb el que estableix l'article 27.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí 
d’Afers Socials, aprovats en data 9 de febrer de 2012 (BOIB núm. 28, de 21 de febrer de 
2012), modificats per acord de Ple de dia 8 d'octubre de 2015 (BOIB núm. 151, de 15 
d'octubre de 2015) i per providència del president del Consell de Mallorca de dia 1 de 
desembre de 2015 que eleva a definitiu l'acord d'aprovació inicial del Ple de dia 8 
d'octubre de 2015 (BOIB núm. 114, de 8 de setembre de 2016), 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 121 de la 
LPAC. 
 
III. L'article 31 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 (TRLCSP) preveu que  els 
contractes seran invàlids quan ho sigui algun dels seus actes preparatoris o el 
d'adjudicació quan en ells hi concorrin alguna de les causes de dret administratiu o civil 
a que es refereixen els articles següents. 
 
IV. L'article 32 a) del mateix TRLCSP preveu com a causa de nul·litat les de l'article 62 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ara article 47 de la  de la LPAC. 
 
V. L'article 47 e) de la LPAC estableix que seran nuls els actes dictats prescindint total i 
absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les 
regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 



 
A la vista de les deficiències detectades en el tràmit d'audiència per poder justificar 
l'oferta econòmica anormalment baixa i que poden afectar a l'adjudicació,  
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti l’acord següent: 
 
Primer. Estimar el recurs d'alçada interposat en data 9 de setembre de 2016 per 
l'empresa ACCYNIA INGENIERIA SL- PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS contra la resolució de Presidència de dia 14 de juliol de 2016 d'exclusió de 
la licitació i d'adjudicació del contracte de les obres de reforma interior de la tercera 
planta del centre Puig dels Bous a l'empresa SORT D'ENFORA, SL.   . 
 
Segon. Declarar nul·les les actuacions posteriors al tràmit d'audiència per poder 
justificar l'oferta econòmica anormalment baixa i  per tant retrotreure el procediment de 
licitació al moment del tràmit d'audiència per justificar l'oferta econòmica de  l'empresa 
ACCYNIA INGENIERIA SL - PEÑABLASCO SL UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS . 
 
Tercer.- Notificar l'acord a les persones interessades. 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA  CZ16/0044. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ16/0044 incoat al Sr. MSC 
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 pels Agents de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. MSC  el passat 7 de febrer de 2016 
al vedat PM-11.287, coordenades UTM 498052//4400249 situat al terme 
municipal de Búger: 

 
• Disparar dins zona de seguretat (al costat d’un habitatge). 

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

 



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

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

 



3. Per resolució de 16 de març de 2016 es va comunicar al Sr. MSC 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. 

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

l’edificació al costat on disparava no era habitable perquè no estava finalitzada. 
Aporta fotografies i document del propietari de la finca.. 

 

5. A través de la proposta de resolució de dia 7 de juliol de 2016, 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). 
 

- 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. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la 
potestat i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 

3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, conforme a l’article 77 apartat 5 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 



(BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015), els fets descrits són constitutius de les 
següents infraccions: 
 

- Infracció molt greu, disparar dins zones de seguretat, tipificada a l’article 73.5 
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i 
que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i retirada de la llicència de caça, així 
com inhabilitació per a obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre 
anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 

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. MSC amb el DNI XXX, amb una multa de 60 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: 

 
• Disparar dins zona de seguretat (al costat d’un habitatge). 

 

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

 



2. Advertir l’interessat de l’obligació de dipositar la llicència de caça si se’l 
sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i 
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així 
com allò establert a l’article 103 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 
236 de 2 d’octubre de 2015). 

 

3. 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 
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 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 
2015). 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA  CZ15/0101. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ15/0101 incoat al Sr. JMOO 
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 

 
6. Mitjançant denúncia formulada pels Agents de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. JMOO el passat 8 de novembre de 
2015 al vedat PM-10.159, coordenades UTM 487721//4382584 situat al terme 
municipal d’Algaida: 

 
• Caçar auxiliat amb mitjans prohibits, pel seu caràcter massiu i/o no 

selectiu 
• Caçar sense l’assegurança obligatòria del caçador 

 
7. Article 33 de la Llei 6/2006 <<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·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: 
 
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.>> 

 
8. En relació amb  l’assegurança obligatòria  l’interessat ha presentat l’esmentat 

document abans que s’iniciés el present procediment, i atès allò previst a 
l’article 76 de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial 
(BOIB núm. 61 de 27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de 
desembre, de mesures tributàries i econòmic- administratives i la Llei 3/2013, de 
17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i 
pesca fluvial (BOIB núm. 106 de 30de juliol de 2013). 
 

Apartat 4. “En cas d’infracció lleu per no portar documentació preceptiva a 
sobre durant l’exercici de la caça, essent-ne el titular, si aquest l’aporta abans de 
l’obertura de l’expedient, es podrà acordar per part de l’òrgan instructor la no 
obertura d’aquest.” 
 

9. Se li varen decomissar tres tords comuns i un tord cellard que es dipositaren a un 
centre benèfic. 

 
10. Per resolució de 14 de gener de 2016 es va comunicar al Sr. JMOO 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. 

 

11. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que 
l’aparell era molt lluny i estava apagat i que la llei no recull el reproductor com 
mètode massiu. Que en tot moment va col·laborar. 

 
12. A través de la proposta de resolució de dia 22 de juny de 2016, 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. 

 
13. L’interessat ha presentat al·legacions a la proposta de resolució, les quals en 

resum venen a dir que els fets siguin qualificats com lleus o greus, perquè 
considera que s’ha trencat el principi de proporcionaliat.. 

 



Fonament de dret 

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

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

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

- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 
61 de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, 
de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca 
fluvial(BOIB núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 
 

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

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

 

5. 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 . 

 

6. En contestació a les manifestacions realitzades pel denunciat al seu escrit 
d’al·legacions el primer que es considera adient deixar constància és que per 
poder sancionar un fet, a qualsevol procediment administratiu, el fet, primer, ha 
d’estar clarament tipificat com infracció a una norma. 

 

Una  vegada que el fet està tipificat com infracció és aquí, en el moment d’imposar la 
sanció, quan es poden tenir en compta els aspectes individualitzats de cada cas 
concret. Per la qual cosa cap tipus de discrecionalitat existeix a l’hora  d’incardinar 
uns fets dins una infracció o una altra. Únicament es pot sancionar un fet clarament 



tipificat com infracció en una norma amb rang de llei, si no s’estaria incomplint 
l’ordenament jurídic. 

 

Els mètodes que es consideren massius i/o no selectius en el seu procediment es 
troben a un llistat tancat que ve recollit a un conveni internacional (Conveni AVES), 
en la normativa nacional a la Llei 42/2007 (annexa VII) i en la nostra comunitat 
autònoma a la Llei 6/2006 Balear de Caça en l’article 33 que recull el mateix llistat 
tancat redactat d’una altra manera. 

 

La Llei Balear de caça, fins i tot, recull, altres mètodes que encara a prohibir-los no 
són considerats mètodes massius i/o no selectius. Per tant existeix diferències al 
respecte, sense que pugui existir cap dubta si un procediment s’inclou en el llistat o 
no de mètodes massius i/o no selectius. 

 

Els enregistradors o magnetòfons en tots els llistats es recullen com mètodes massius 
i/o no selectius. Fet que fa que s’hagi comés una infracció molt greu per l’ús d’un 
mètode auxiliar considerat massiu i/o no selectiu, i no una infracció greu per caçar 
amb un mètode simplement prohibit. 

 

El número de peces que es capturen (al present procediment i en relació a l’ús de 
l’aparell reproductor) no modifiquen l’il·lícit administratiu, si un cas seria un aspecte 
que es podria tenir en compta a l’hora de quantificar la sanció a imposar dins els 
límits permesos per la norma, d’acord amb allò establert a l’article 67 de la Llei 
6/2006 (part discrecional del procediment), sempre tenint en compta que no es pot 
imposar una sanció fora dels rangs establerts pel tipus d’infracció. 

 

Per aquest motiu, no es pot atendre a la sol·licitud del denunciat, dita sol·licitud es 
podria tenir en compta a l’hora de quantificar la sanció a imposar, cosa que al haver-
se proposat la sanció en el seu grau mínim durant tot el procediment, fa que no es 
pugui rebaixar la mateixa. 

 

Per tant  els fets 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 Caza y Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 



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

a) Tres exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
b) Un exemplar de tord cegall (Turdus pilaris): 9,01€ per cada exemplar. 
 

L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 36,04 euros. 

 

El import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2037,04 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 

 
4. Sancionar al Sr. JMOO amb el DNI XXX, amb una multa de 2037,04 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 amb mitjans prohibits, pel seu caràcter massiu i/o no selectiu 

 

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

 
6. 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 

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 



posterior) 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 
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 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  CZ16/0038. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ16/0038 incoat al Sr. MCB 
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 



 
14. Mitjançant denúncia formulada pels Agents de Medi Ambient del Consell de 

Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. MCB el passat 7 de febrer de 2016 
al vedat PM-11.287, coordenades UTM 498111//4400104 situat al terme 
municipal de Búger: 

 
• Caçar amb una escopeta en la que al seu carregador caben més de dos 

cartutxos (Li entren cinc cartutxos) 
 

15. Article 33 de la Llei 6/2006 <<Estris, armes, municions, calibres i dispositius 
auxiliars 
 
2. 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·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca).» 
 

16. Se li varen decomissar cinc tords que es dipositaren a un centre benèfic i l’arma 
emprada que es diposità a Intervenció d’Armes de Palma. 
 

 
17. Per resolució de9 de març de 2016 es va comunicar al Sr. MCB 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. 

 

18. L’interessat va presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que ell 
en el moment que el denunciaren encara a portar una escopeta en la que hi 
cabien cinc cartutxos únicament portava dos. Que té un limitador que no duia 



posat en aquell moment. Ell pensava que com únicament portava dos cartutxos 
que no feia cap il·lícit. Demanà testimoni dels agents denunciants. 

 

19. A través de la proposta de resolució de dia 27 de juny de 2016, 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 

 
7. 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 
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”. 

 

8. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la 
potestat i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 

9. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, conforme a l’article 77 apartat 5 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015), 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. 
 
Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
 

c) Cinc exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
 

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

 

El import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2046,05 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. MCB amb el DNI XXX, amb una multa de 2046,05 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, pel seu caràcter 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 
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 allò establert a l’article 103 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 

7. 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 

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 



immediatament 
posterior) 

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 
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 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 
2015). 
 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

ESTUDI I SI ESCAU, APROVACIÓ DE L’ACORD PER L’ADHESIÓ DEL 
CONSELL DE MALLORCA A L’ACORD MARC 02/2016 PEL 
SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE TAULA, ORDINADORS 
PORTÀTILS I MONITORS D’EQUIPS  A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE 
CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL 
PATRIMONI DE L’ESTAT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
Antecedents 



 
Atès que en el marc dels sistemes per a la racionalització tècnica de la contractació 
pública previstos en la Llei de contractes del sector públic, les centrals de compres es 
configuren com a òrgans de contractació dels productes, béns mobles i serveis de 
referència que es declarin de contractació centralitzada. La finalitat bàsica d'aquests 
òrgans de contractació és racionalitzar i ordenar l'adjudicació dels contractes públics tot 
formalitzant acords marc o centralitzant la compra de béns i serveis. 
 
Atès que en data 22 de novembre de 2010 la Dirección General de Patrimonio del 
Estado va acordar l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis per l’Acord Marc de “Vehicles Industrials”. 
 
Atès que en data 19 d’abril de 2012 la Dirección General de Patrimonio del Estado va 
acordar la 1ª ampliació de l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis pels següents Acords Marc:  
 

- Mobiliari general (i especialitzat) 
- Maquinària de reprografia 
- Sistemes audiovisuals 
- Paper per reprografia 
- Vehicles automòbils (turismes i motocicletes) 
- Servidors i sistemes d’emmagatzemat de propòsit general 

 
Atès que, en data 6 de febrer de 2013, la Dirección General de Patrimonio del Estado va 
acordar la 2ª ampliació de l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis pels següents Acords Marc:  
 

- Ordinadors personals i software ofimàtic 
- Impressores 

 
Atès que, en data 12 d’abril de 2013, la Dirección General de Patrimonio del Estado va 
acordar la 3ª ampliació de l’adhesió del Consell de Mallorca al sistema de contractació 
centralitzada de béns i serveis pels següents Acords Marc:  
 

- Vehicles automòbils turismes 
- Motocicletes 

 
Atès que, el vigent acord marc AM 02/2013, pel subministrament d’ordinadors 
personals i software ofimàtic, finalitzarà la seva vigència una vegada tramitat el 
procediment de pròrroga, el pròxim 9 de febrer de 2017  
 
 
Vista la memòria justificativa emesa pel cap de servei d’Informàtica i 
Telecomunicacions en data 3 d’octubre de 2016 relativa a la necessitat que el Consell de 
Mallorca s’adhereixi a l’Acord Marc 02/2016 pel subministrament d’ordinadors de 
taula, ordinadors portàtils i monitors tramitat per la Central de Contractació de l’Estat 
de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat.  
 



L’Hble. Sra. consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
eleva al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per l’aprovació, la 
següent proposta d’ 
 

Acord 
 
1. Adherir el Consell de Mallorca a la Central de Contractació de l’Estat de la Direcció 
General de Racionalització i Centralització de la Contractació (Subdirecció General de 
Compres), en les condicions i preus vigents en els acords marc celebrats per aquesta 
central de compres amb les empreses adjudicatàries en el moment de la contractació 
dels béns, obres o serveis. Aquest compromís d’adhesió s’efectua per la següent relació 
de subministrament de béns i/o contractació d’obres o serveis següents: 
 

- Ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors. 
 
En virtut d’aquesta adhesió el Consell de Mallorca sol·licita l’adhesió específica a 
l’acord marc 02/2016 pel subministrament d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils i 
monitors.  
 

“PRIMERA. Ámbito objetivo.  
 
El Consell Insular de Mallorca se adhiere voluntariamente al acuerdo marco AM 
02/2016 suministro de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores. 
 
SEGUNDA. Periodo de duración  
 
El periodo de vigencia del presente acuerdo de adhesión será el del acuerdo 
marco de referencia incluidas sus posibles prórrogas.  
 
TERCERA. Obligaciones del ente o entidad adherida 
 
Mediante la presente adhesión al acuerdo marco indicado, el Consell de 
Mallorca se obliga a:  
 
1. Efectuar la contratación de la totalidad de los suministros de bienes/ los 
servicios incluidos en el mismo a través de la Central de Contratación del 
Estado, en los términos establecidos en el respectivo acuerdo marco celebrado 
con las empresas adjudicatarias, así como en las Instrucciones dictadas por la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.  
Excepcionalmente, la contratación de estos servicios/suministros al margen de la 
Central de Contratación del Estado podrá ser realizada cuando los bienes 
adjudicados/ el régimen de prestación de los servicios establecido no reúnan las 
características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del 
Consejo Insular de Mallorca. De estas circunstancias, se informará a la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación con 
periodicidad trimestral. 
 
2. Comunicar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación los cargos (identificación, dirección, teléfono y fax) que, en virtud 



de sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y 
ordenación del gasto, pueden suscribir las correspondientes propuestas de 
adjudicación de suministro de bienes/ de prestación de servicios. Asimismo, se 
compromete a notificar cualquier cambio que se produzca en relación a los 
citados cargos.  
3. Informar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación del régimen de control interno de la gestión económica y financiera 
al que se encuentran sometidos los organismos y entidades incluidos en el 
ámbito de esta adhesión así como de cualquier cambio que se produzca en el 
mismo.  
 
4. Realizar por medios telemáticos a través de la aplicación CONECTA 
CENTRALIZACIÓN la propuesta de adjudicación de contratos basados, y 
adjuntar la documentación requerida en cada caso.  
 
5. Diligenciar debidamente la propuesta de adjudicación, por el órgano que tenga 
encomendado el control interno de la gestión económico-financiera. 
 
6. Realizar las actuaciones que le corresponden en el proceso de licitación y en 
la tramitación de los contratos basados hasta la extinción de los mismos. 
 
7. Comunicar cualquier incidencia que surja en relación con la ejecución de los 
correspondientes   contratos basados a la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación para que, en su caso, se proceda conforme a 
lo previsto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en el 
acuerdo marco.  
 
8. Realizar la recepción de los correspondientes bienes suministrados / de los 
servicios contratados y efectuar el pago de los mismos conforme a la normativa 
vigente.  
 
9. Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos basados que 
promueva de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo marco al que 
ahora se adhiere, en los propios contratos basados y en la normativa que, de 
cualquier índole, le sea aplicable.  
 
10. Designar un órgano de contacto para mantener las comunicaciones que 
procedan con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación y notificar cualquier modificación que afecte al mismo. 
 
11. Colaborar con la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación en el caso de presentación de recurso o reclamación derivados de 
los contratos basados por él promovidos y a facilitar la documentación e 
información que con este motivo le sea requerida. 
 
12. Proporcionar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación, cuanta documentación e información le sea requerida, en 
relación con expedientes concretos.  
 



  
CUARTA. Procedimiento para la adjudicación de los contratos basados 
 
1. Corresponde al Consell Insular de Mallorca la elevación de la propuesta de 
adjudicación a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación, así como la solicitud de ofertas a las empresas adjudicatarias del 
acuerdo marco y el examen de las mismas en el caso de que deba convocarse 
una nueva licitación, conforme a los pliegos que rigen el acuerdo marco y las 
instrucciones que la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación dicte al respecto. 
 
Cuando en los documentos que rigen el Acuerdo Marco, se efectúe alguna 
referencia a los umbrales de los contratos de suministro o de servicio sujetos a 
regulación armonizada, se entenderá que son los establecidos para el Estado, en 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
 
2. Los contratos basados se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los 
apartados 3 y 4 del artículo 198 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.  
 
3. La propuesta de adjudicación de los contratos basados, independientemente de 
si requieren o no de una nueva licitación, se realizará por medios telemáticos a 
través de la aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN junto con la 
documentación requerida en cada caso.  
 
4. Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación la adjudicación y formalización de los contratos basados.  
 
5. La financiación de los contratos basados correrá a cargo del Consell Insular de 
Mallorca.  
 
 
QUINTA. Efectos de la adhesión  
 
La adhesión a un acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día siguiente al 
de la adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo por la Dirección General 
de Racionalización y Centralización de la Contratación.  
 
Finalizada la vigencia del acuerdo marco y en su caso, la de sus posibles 
prórrogas se extinguirá la adhesión al mismo.  

 
Aunque finalice la vigencia del acuerdo marco, incluyendo sus posibles 
prórrogas, los correspondientes contratos basados continuarán en vigor hasta su 
extinción.” 

 
 
2. Donar trasllat del present acord als consellers executius i als secretaris tècnics dels 
distints departaments del Consell de Mallorca, a la Intervenció General, a Secretaria 
General del Consell de Mallorca i a la Direcció Insular de Modernització i Funció 
Pública. 


