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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 DE MAIG DE 2017 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3-5-2017). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA DE 
L’ANY 2017 DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 
 
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 (2.700.000,00 €) en 
concepte de transferència corrent, corresponent a l’any 2017, per tal de fer front a les 
seves despeses de funcionament i al seu pla d’actuació i de inversions de 2017. 
 
2. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha justificat que 
l’aportació ordinària de la Fundació de 2017 ha de ser de 2.700.000,00 € 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. 

4. En els pressuposts de 2017 existeix crèdit adequat i suficient per fer front a 
l’aportació d’enguany, resta acreditada en la partida 20.33710.48901 (núm. de 
referència 22017000124) per un import de 2.700.000,00 €. 
 
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 2017 a 
favor de la fundació esmentada. 
 
6. La Intervenció General dia 25 d'abril de 2017 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 
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1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2017 relatiu a la concessió d’una aportació anual, 
econòmica i ordinària de l’any 2017 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, 
titular del NIF G57076812, per un import de 2.700.000,00 € (capítol 4), en concepte de 
transferència corrent, per tal de donar suport al funcionament i al pla d’actuació de 
l’entitat esmentada. 

 

2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 2.700.000,00 €, 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 
2.700.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33710.48901 (RC núm. de 
referència 22017000124) que li serà abonat en 12 pagaments mensuals de 225.000,00 € 
cada un d’ells, a favor de l’entitat esmentada. 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

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

 
            -    Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 

tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2018. 

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 25.5 del Pressupost de 2017, que 
estableix el següent: 

  
“ (...) Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 
l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d 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, abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de 
l’obligació. (...)". 
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Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, 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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLIBRES, ENREGISTRAMENTS SONORS I AUDIOVISUALS, I 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS DEL SERVEI DE 
CULTURA I A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA  

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 

1. Es va tramitar l’expedient per a contractar el subministrament de llibres, 
enregistraments sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del 
Servei de Cultura i a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Mallorca, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, entre l’octubre de 2015 i abril de 2017 

 

2. La mesa de contractació, reunida dia 24 d’abril de 2017, en va fer la proposta de 
classificació. 

 

Fonaments 
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1. En l’article 151 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, s’estableix que 
correspon a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb 
els criteris dels plecs. 

2. De conformitat amb l’apartat e) de l’article 2, del Decret d’organització del Consell 
de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) 
parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i el de 
09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març)  i amb la base 23.4 de les Bases d’Execució 
del Pressupost del consell per a l’exercici 2017, correspon al Consell Executiu 
contractar per quantia superior a 250.000,00 €. 
 
Per tant, s’adopta el següent  

 

Acord 

1. CLASSIFICAR LES PROPOSICIONS presentades per l’ordre decreixent següent: 

Lot 1 

- Distribuïdora Rotger, SL: 100 punts 

- Infobibliotecas, SL: 94 punts 

- Puvill libros SA: 92 punts 

- Tatarana, SL: 92 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 91 punts 

- Dawson España agencia de ediciones, SL: 87,76 punts  

Lot 2 

- Infobibliotecas, SL: 99,87 punts 

- Tatarana SL: 95 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 89,18 punts 

 

Lot 3 

- Nova Galicia ediciones, SL: 75 punts 

- Distribuïdora Rotger, SL: 59,96 puntsºº 

 

2. REQUERIR A: 

PER AL LOT 1: DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 

PER AL LOT 2: INFOBIBLIOTECAS, SL 

PER AL LOT 3: NOVA GALICIA, SL 

Que han estat els licitadors que han presentat les ofertes econòmicament més 
avantatjoses, perquè presentin la documentació justificativa següent, en un termini no 



 5 

superior als deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, 
en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives 
particulars: 

a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el 

Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social: 

- Darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d’alta 

d’aquest impost, quan l’alta és recent i no hi ha encara l’obligació del pagament, 
juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la 
matrícula de l’impost. Si el licitador està inclòs en algun dels supòsits d’exempció 
de l’impost, ha de presentar el document d’alta i una declaració responsable 
acreditativa d’aquesta circumstància. 

- Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’Administració de 
l’Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració o, en els 
casos en què s’indica en el requeriment, autorització a l’òrgan de contractació 
perquè el sol·liciti en lloc seu. 

- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca 

respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració. Aquesta 
certificació es demanarà i incorporarà d’ofici a l’expedient. 

- Certificat expedit per l’autoritat administrativa competent per a acreditar el fet 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En 
cas que s’hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta circumstància s’ha 
d’acreditar mitjançant una declaració responsable. 

Si el licitador no està obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions 
corresponents a les obligacions tributàries exigibles, ho ha d’acreditar mitjançant una 
declaració responsable. 

b) Disposar dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte, si escau i així s’ha previst en els plecs. 

c) Haver constituït la garantia definitiva davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (c/ 
del Palau Reial, 1, de Palma), per import de: 

Per al lot 1: vint mil nou-cents seixanta-ú amb cinquanta-quatre euros (20.961,54 €) 

Per al lot 2: set-mil sis-cents tres amb trenta euros (7.603,30 €) 

Per al lot 3: set-mil nou-cents seixata-set amb vuitanta euros (7.967,80 €) 

d) Sempre i quan no ho hagués fet, ha de presentar la documentació següent: 

d.1. L’acreditació de la personalitat de l’empresari 

d.2 L’acreditació de la representació, quan s’actua mitjançant representant 

d.3 L’acreditació de la classificació, si escau, i/o de la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional, de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 5 dels Plecs i 
en la lletra F del Quadre de característiques del contracte. 

d.3.1 Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera: 
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Volum anual de negocis, per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de 

licitació i en els plecs del contracte. 

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà mitjançant les 

seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si 

l’empresari estigués inscrit en dit registre dels 3 darrers anys, i en cas contrari 

per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 

individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. 

 

Import:  

Per al lot 1: 305.200,00 € 

Per al lot 2: 128.800,00 € 

Per al lot 3 adquisició i distribució: 119.000,00 € 

 

d.3.2 Per a l’acreditació de la solvència tècnica: 

Mitjans:  

 

Relació dels principals subministraments efectuats durant els darrers cinc anys. 

L’empresari haurà d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat dels 

contractes efectuats en l’any de major execució en subministraments d’igual o 

similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte. 

 

Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 

visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari. Aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. 

 

Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació dels quals el 

seu destinatari hagi estat una entitat del sector públic podran ser comunicats 

directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis. 

 

- L’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat o prestació objecte del contracte. 

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per contractar amb l’administració és el de finalització del termini de presentació 
de les proposicions. 

Si no formalitzau adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que 
heu retirat l’oferta. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha de requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què les ofertes han estat classificades. 
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3. PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el perfil del contractant i notificar-la a tots els 
licitadors. 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és 
l’òrgan competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ARFH CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data 19 de juliol de 2016, i amb núm. de RGE 20701, la interessada va presentar 
la sol·licitud i la relació de documents acreditatius per prendre part en el procés selectiu 
de l'esmentada borsa. 
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3. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
4. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social, quedant, la senyora AR, en la posició 163 amb una puntuació de 
16,2500 punts. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
5. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
La senyora ARFH va quedar en la posició 166 amb una puntuació de 16,2500. 
 
6. En data 22 de març de 2017, i amb núm. de RGE 9284, la interessada va presentar 
recurs d'alçada sol·licitant que es revisin tots els documents corresponents als títols i 
cursos que es varen presentar juntament amb la sol·licitud de participació en el procés 
selectiu, i es rectifiqui la  puntuació i posició obtinguda. 
A més la interessada considera que no es varen puntuar els títols de directora i monitora 
de temps lliure ni el Curs Múltiples Violències de Gènere: Detecció i prevenció. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB, núm.23,de 23 de febrer, de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
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resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 22 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net>, la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. La senyora ARFH no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el 
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits.  
 
Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Cinquè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ARFH contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social,  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MTS CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
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L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
3. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
5. En data 06 de març de 2017, es va personar a les dependències del departament de 
Recursos Humans de l'IMAS la senyora MTS, a l'efecte de recollir còpia del full de 
baremació dels seus mèrits, corresponent a la borsa de treball d'Educador/a Social. 
 
6. En data 08 de març de 2017, i amb RGE 7821, la senyora MTS va presentar instància 
manifestant que ha observat errors a la seva baremació, i aporta novament la 
documentació d'aquelles titulacions i certificats que considera no han sigut puntuades 
correctament. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
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Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB núm.23 de 23 de febrer de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 8 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. En data de registre de 8 de març de 2017, la persona interessada presenta 
instància per tal que es revisi la puntuació atorgada en la baremació per part de la 
Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de treball de l'Especialitat Educador/a Social 
constituïda a l'efecte en l'annex III de la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 4 de 
juliol de 2016 (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016). 
 
En la citada Resolució,  a l'annex II, es detalla el barem de mèrits de la borsa de treball 
de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
Cinquè. La senyora MTS no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el  
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits, publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
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Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MTS contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ELR CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB número 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per 
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
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l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 22 de desembre de 2016, amb Registre General de la Comunitat Valenciana,  
va tenir entrada la instància presentada per la senyora ERL, per tal de revisar la 
puntuació sobre els mèrits aportats. 
 
5. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència a la senyora ERL qui al·lega que l'experiència 
professional com a docent li sigui valorada a la mateix especialitat. 
 
La Comissió li informa que s'ha valorat com a diferent especialitat. 
 
6. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica  de Valoració  núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta que <<La Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a 

l'experiència professional, atès que l'experiència acreditada de la Generalitat 

Valenciana és del cos de professors tècnics de Formació Professional, i per tant, s'ha 

valorat com a experiència en llocs de treball a altres administracions públiques d'altra 

especialitat o categoria.>> 

 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 27 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar 000005254e1700004226, i en data 09 de març de 2017 amb RGE 
núm. 8059 al Consell de Mallorca, la senyora ERL va interposar recurs d’alçada contra 
l’esmentada resolució, al·legant que l'experiència professional li sigui valorada com 
experiència a qualsevol Administració Pública a la mateixa especialitat o categoria 
(Grup A2) i per tant puntuada a raó de 0,4 punts per mes treballat. 
 
Amb l'escrit de recurs aportà Informe de vida laboral i full de serveis prestats del cos 
Professors Tècnics de F.P.  per tal d'acreditar la seva experiència professional. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.-El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) per la qual 
s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 



 14 

Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon.  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 27 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la 
puntuació atorgada en la baremació de la sol·licitud, al·legant que l'experiència 
professional com a docent ha de ser valorada a raó de 0,4, ja que considera és 
experiència professional a qualsevol altre Administració Pública a la mateixa 
especialitat o categoria (Grup A2). La interessada va aportà Informe  de vida laboral i 
full de serveis prestats del cos de professors Tècnics de F.P., per tal d'acreditar la seva 
experiència professional. 

Quart. Les al·legacions presentades per la senyora ERL mitjançant el recurs d'alçada 
són les mateixes que varen ser revisades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 
12 de gener de 2017, fet que consta a l'acta número 6. 

Aquesta Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a l'experiència professional, 
atès que l'experiència acreditada de la Generalitat Valenciana és del cos de professors 
tècnics de Formació Professional, i per tant, es considera com a experiència en llocs de 
treball a altres administracions públiques d'altra especialitat o categoria.  

Cinquè. L'esmentada Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat els mèrits 
al·legats per la senyora ERL, en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a.  

Igualment, i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ERL contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017 (BOIB núm. 12, de 
28 de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants 
de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
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Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYOR CGG CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 30 de desembre de 2016, i núm. de RGE 37312,  el senyor CGG va presentar 
escrit d'al·legacions contra la puntuació obtinguda i publicada a la llista provisional de 
valoració de  mèrits, de data 13 de desembre de 2016.  
 
5. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració  núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència al senyor CGG qui al·lega que se li valori com a docència 
a l'empresa privada els cursos autoritzats pel SEPE. 
 



 16 

6. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta la valoració feta per part d'aquesta Comissió de cada una de les 
al·legacions presentades per el senyor CGG, en el escrit d'al·legacions presentat en data 
30 de desembre. 
 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 28 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Delegació de 
Govern de les Illes Balears 000005108e1700533884, el senyor CGG va interposar 
recurs d’alçada contra l’esmentada resolució, al·legant que la baremació feta per part de 
la Comissió Tècnica de Valoració sobre la relació de mèrits presentats no va ser 
correcta. I demana es tornin a valorar i puntuar els mèrits presentats. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017 per la qual s'aprovà la llista definitiva de les 
persones integrants de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb 
l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada al BOIB en data 28 de gener de 
2017. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 28 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener de 2017, 
publicada al BOIB  en data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i en la 
forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada torna a demanar que es 
revisi la puntuació atorgada per part de la Comissió Tècnica de Valoració, sobre cada un 
dels apartats presentats a l'escrit d'al·legacions de data 30 de desembre de 2016, 
al·legant que no es va puntuar correctament. 

Quart. Les al·legacions presentades per el senyor CGG, mitjançant el recurs d'alçada, 
varen ser revisades i baremades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 12 de 
gener de 2017,  fet que consta a l'Acta núm. 6.  
L'esmentada Comissió va establir, en cada apartat, el següent:  
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• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent formació 

impartida com  a docent: 

-Docència «Seguridad Informàtica» (180 hores) No s'admet l'al·legació, atès que el 
certificat presentat no s'ajusta a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Redes Telemàticas» (210 hores) No s'admet l'al·legació, ja que l'interessat 
no presenta certificat acreditatiu d'haver impartit aquesta formació,sols presenta 
contracte de treball. 

-Docència «Operación de datos» (150 hores) No s'admet l'al·legació, se li ha computat 
com a experiència professional a l'apartat altres administracions públiques d'altres 
categories (expert docent) 

-Docència «Operaciones Sistemas Microinformàticos» (247,5 hores) No s'admet 
l'al·legació, se li ha computat com a experiència professional a l'apartat altres 
administracions públiques d'altres categories (docent tècnic Especialista en 
manteniment de sistemes microinformàtics)     

-Docència «Presentación con PowerPoint» Escola d'Estiu de Mallorca (10 horas) No 
s'admet l'al·legació, no s'adequa a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Diseña tu Blog de Empresa» Palma Activa-Agència Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Palma (18 hores) No s'admet l'al·legació, ja que amb la 
documentació presentada no queda acreditat que s'hagi realitzat la formació. 

-Assistència Forum Tecnològic de les Illes Balears FOROTEC (13hores) La Comissió 
va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat.  

-Jornades Responsabilitat Social Empresarial (5 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

-Curs Formació «Dinamizadores En Linea» (14 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent experiència 

professional: 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 01/01/2009 a 31/03/2012 (39 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 22/01/2008 a 31/12/2008 (11 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral-Agència de Desenvolupament Local-Ajuntament de Palma com a 
Tècnic-Docent Especialista en Sistemes Informàtics (7 mesos). La Comissió es reafirma 
amb la puntuació i valoració atorgada. 

-Experiència laboral Marine Elèctric S.L. com a Tècnic Informàtic (7 mesos) La 
Comissió va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat. 

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada al coneixement de la llengua 

catalana: 
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-Curs de Català a distància nivell C1 (80 hores) No s'admet l'al·legació, ja que la 
formació del català es va valorar a l'apartat específic. 

-Curs Certificat de Català nivell C1. La Comissió va valorar aquest mèrit tal com 
sol·licita l'interessat. 

Cinquè. La Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat, cada un dels apartats 
al·legats pel senyor CGG en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 

Igualment,i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor CGG contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017(BOIB núm,12 de 28 
de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ16/0147, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ16/0147, incoat a D. JASR amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 
de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca.  

 
2. Iniciat pels següents fets constatats per  la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA 

de Sant Joan, el passat 26 de desembre de 2016 al  vedat PM-11.244 situat al 
terme municipal de Binissalem: 

 
• Caçar sense portar llicència de caça.  
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• Caçar sense portar autorització del titular del vedat. 
• Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu. Aparell 

reproductor del cant del tord 
 

3. En relació a la llicència de caça i  l’autorització del titular del vedat 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.” 
 

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·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. 
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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.» 

Se li varen decomissar cinc tords que es dipositaren a un centre benèfic. 
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5. L’expedient es va iniciar per resolució de 25 de gener de 2017, la qual es va 

notificar al Sr. JASR. 
 
6. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

 

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

 

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 
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. Cinc exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible ha estat de 45,05 euros. 
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L’import total de la sanció, incloent la indemnització i la 
infracció, ha estat de 2046,05 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en qualsevol moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà 
reconèixer la seva responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. 
Aquest fet suposarà la finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la 
reposició de la situació alterada o la determinació de danys i perjudicis causats. 

1. Segons el pagament voluntari de la sanció de data 10 de març de 2017, el Sr. 
JASR amb DNI núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat 
expedient sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va 
suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JASR amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en 
ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir 
de la data 10 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ15/0122, seguit a D. JASR, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.046,05 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 10 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
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cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0014, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0014, incoat a D. ASP amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

1. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord 
• Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 

Se li varen decomissar dos estornells que es dipositaren a un centre benèfic. 

2. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ASP.  

3. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 
4. 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, es 
proposà 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 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 
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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, es 
proposà 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. 
 
Reparació de danys i indemnitzacions. S’ha de considerar que es produeix un 
gran dany a la natura perquè les peces que es decomissen quan es produeix una 
infracció són peces caçades que no es poden retornar al seu hàbitat. 
 
Cada any es fa una resolució anual de vedes es la qual es determina el número 
màxim de peces que es poden caçar un caçador per dia i per espècie complint 
tots els requisits establerts. 

 
Totes les peces que es capturen de manera il·legal  i no es poden retornar al seu 
hàbitat, fa molt de mal, ja que el cupo que es permet de captura  es fa d’acord 
amb els censos que es realitzen anualment, per la qual cosa amb la caça il·legal 
es produeix una situació de sobre-explotació  de la espècie que pot causar una 
regressió poblacional. 
 
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 
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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. Dos exemplars de estornell (Sturnus vulgaris): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 18,02 euros. 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les 
infraccions, ha estat de 2470,02 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis mesos. 

5. En data de 27 de març de 2017, el Sr. ASP amb DNI núm. XXX va reconèixer la 
seva responsabilitat  en l’esmentat expedient sancionador amb el pagament 
voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ASP amb DNI núm. XXX, amb la retirada de 

la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos , en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 27 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0014, seguit a D. ASP, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del 
pagament de  2470,02 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 27 de març de 
2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
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quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0013, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0013, incoat a D. ACBV amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

2. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
a. Caçar amb aparell reproductor del cant del tord. 
b. Caçar sense l’assegurança obligatòria del caçador. 
c. Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 
3. Se li varen decomissar dos tords i quatre estornells que es dipositaren a un centre 
benèfic. 
 
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·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
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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. 
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3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

4. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ACB. 

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

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

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, es 
proposà 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 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, es 
proposà 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. 
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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 lleu, incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o 
les prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d’una 
infracció greu o molt greu , tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear 
de Caza y Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) relacionat amb allò 
establert a l’article 28 “Requisits per l’exercici de la caça: 1. Per a l’exercici de 
la caça a les Illes Balears, el caçador ha d’estar en possessió dels documents 
següents: 
a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les determinacions 
d’aquesta llei. 
b) Document acreditatiu de la identitat del caçador. 
c) En el cas d’utilització d’armes, el permís i la guia de pertinença, de 
conformitat amb la legislació específica vigent. 
d) En el cas d’utilització d’altres mitjans de caça, les autoritzacions pertinents, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació. 
e) Document acreditatiu de l’autorització del titular cinegètic del terreny per a 
practicar-hi la caça, excepte si es va acompanyat per aquest. 
f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador, en el cas de caça 
amb arma de foc. 
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de 
l’establert a la llei present. 
2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la documentació 
relacionada a l’apartat anterior. ”  
I que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 60 a 450 €. 
 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat, es quantificà en 60 €. 

 
TERCER.- D’acord amb el recollit a l’article 85 de la Llei 39/2015 es considera que: 

 
- Al present expedient a l’interessat se l’imputen tant sancions únicament pecuniàries 

com d’altres que tenen aparellades sancions accessòries d’inhabilitació per l’exercici 
de la caça. 

 
D’acord amb allò establert al mencionat article 85 de la Llei 39/2015, procedeix la 
reducció d’un 20% a les sancions únicament pecuniàries. 
  
Per tant, el total de la quantia a abonar és de 2503 euros, no modificant-se el termini 
d’inhabilitació previst a la resolució d’inici// proposta de resolució. 
 
El temps de retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys i sis mesos, comptadors a partir del dia d’avui. 
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QUART.- Així mateix, s’informa a l’interessat que l’òrgan competent per 
resoldre aquest expedient sancionador és la Consellera Executiva del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca i/o el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
això d’acord amb allò establert: 

 
- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30/09/2010) 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. 

 
- L’article 59.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, de 12 d’abril  (BOIB 

núm. 61, de 27/04/06). 
 

- 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”, i article 
2 atribucions  genèriques de les conselleres i consellers executius apartat p) “ 
Exercir la potestat sancionadora, incloses la incoació i la resolució dels expedients 
corresponents, en àmbits compresos en l’activitat administrativa que du a terme el 
departament, que no estigui atribuïda en un altre òrgan. (...)” 

 
CINQUÈ.- 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). 

 
SISÈ.- Se li informa que de conformitat amb l’article 71 de la Llei 

6/2006 de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06), apartat 3 b) “Quan s’hagi 
fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització,  en els supòsits 
d’infracció lleu, la devolució efectiva de l’arma és gratuïta; en canvi, en els supòsits 
d’infracció greu o molt greu, requereix el rescat per part de l’infractor mitjançant el 
pagament de 100 euros”. 

 
L’interessat manifesta que està d’acord amb la proposta realitzada per la 

instructora, que reconeix la seva responsabilitat, i que realitzarà l’ingrés de la quantia 
proposada i de la quantia del rescat d’armes, si n’és el cas, a l’entitat bancària “La 
Caixa” mitjançant el document d’ingrés que se li lliura en aquest moment. 

 
SETÈ.- Se li informa que si estava inhabilitat per l’exercici de la caça, el 

termini d’inhabilitació comença el dia que l’interessat reconeix la seva responsabilitat i 
paga la sanció pecuniària.  

A més, se li adverteix de la obligació de dipositar la llicència de caça en 
aquesta Direcció Insular de Caça en un termini màxim de quinze dies, comptadors des 
de l’endemà del pagament de la sanció pecuniària. En cas d’incompliment, es podrà 
imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una quantia de fins a tres-cents euros 
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diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i 
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). 

1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en qualsevol 
moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà reconèixer la seva 
responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet suposarà la 
finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la reposició de la situació alterada 
o la determinació de danys i perjudicis causats. 

 
Si la sanció és únicament pecuniària i no  té sanció accessòria d’inhabilitació per 
l’exercici de la caça s’aplicarà un 20% de reducció  damunt l’import de la sanció 
proposada. Aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia   de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Quan la sanció tengui aparellat temps d’inhabilitació com sanció accessòria no 
serà d’aplicació cap reducció ni de la quantia econòmica ni del temps 
d’inhabilitació. 
 
En els casos que s’imposin diverses sancions per la comissió de vàries 
infraccions i unes contenguin sancions accessòries d’inhabilitació altres no, serà 
d’aplicació la reducció del 20% per pagament anticipat i reconeixement de la 
responsabilitat, tan sols a les sancions únicament pecuniàries. 
 

2. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’interessat 
disposarà d’un termini de quinze dies per formular al·legacions a la resolució 
d’inici i proposar els mitjans de prova que vulgui fer valer aportant els 
documents o informacions que consideri oportuns per a la defensa dels seus 
interessos. 

 

6. Segons  l’acta de presència de data 29 de març de 2017, el Sr. ACBV amb DNI 
núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat expedient 
sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la 
finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ACBV amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos, en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 29 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0013, seguit a D. ACBV, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.503,00 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 29 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
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Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 DE MAIG DE 2017 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3-5-2017). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA DE 
L’ANY 2017 DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 
 
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 (2.700.000,00 €) en 
concepte de transferència corrent, corresponent a l’any 2017, per tal de fer front a les 
seves despeses de funcionament i al seu pla d’actuació i de inversions de 2017. 
 
2. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha justificat que 
l’aportació ordinària de la Fundació de 2017 ha de ser de 2.700.000,00 € 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. 

4. En els pressuposts de 2017 existeix crèdit adequat i suficient per fer front a 
l’aportació d’enguany, resta acreditada en la partida 20.33710.48901 (núm. de 
referència 22017000124) per un import de 2.700.000,00 €. 
 
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 2017 a 
favor de la fundació esmentada. 
 
6. La Intervenció General dia 25 d'abril de 2017 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 
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1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2017 relatiu a la concessió d’una aportació anual, 
econòmica i ordinària de l’any 2017 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, 
titular del NIF G57076812, per un import de 2.700.000,00 € (capítol 4), en concepte de 
transferència corrent, per tal de donar suport al funcionament i al pla d’actuació de 
l’entitat esmentada. 

 

2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 2.700.000,00 €, 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 
2.700.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33710.48901 (RC núm. de 
referència 22017000124) que li serà abonat en 12 pagaments mensuals de 225.000,00 € 
cada un d’ells, a favor de l’entitat esmentada. 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

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

 
            -    Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 

tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2018. 

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 25.5 del Pressupost de 2017, que 
estableix el següent: 

  
“ (...) Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 
l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d 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, abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de 
l’obligació. (...)". 
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Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, 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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLIBRES, ENREGISTRAMENTS SONORS I AUDIOVISUALS, I 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS DEL SERVEI DE 
CULTURA I A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA  

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 

1. Es va tramitar l’expedient per a contractar el subministrament de llibres, 
enregistraments sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del 
Servei de Cultura i a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Mallorca, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, entre l’octubre de 2015 i abril de 2017 

 

2. La mesa de contractació, reunida dia 24 d’abril de 2017, en va fer la proposta de 
classificació. 

 

Fonaments 
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1. En l’article 151 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, s’estableix que 
correspon a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb 
els criteris dels plecs. 

2. De conformitat amb l’apartat e) de l’article 2, del Decret d’organització del Consell 
de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) 
parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i el de 
09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març)  i amb la base 23.4 de les Bases d’Execució 
del Pressupost del consell per a l’exercici 2017, correspon al Consell Executiu 
contractar per quantia superior a 250.000,00 €. 
 
Per tant, s’adopta el següent  

 

Acord 

1. CLASSIFICAR LES PROPOSICIONS presentades per l’ordre decreixent següent: 

Lot 1 

- Distribuïdora Rotger, SL: 100 punts 

- Infobibliotecas, SL: 94 punts 

- Puvill libros SA: 92 punts 

- Tatarana, SL: 92 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 91 punts 

- Dawson España agencia de ediciones, SL: 87,76 punts  

Lot 2 

- Infobibliotecas, SL: 99,87 punts 

- Tatarana SL: 95 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 89,18 punts 

 

Lot 3 

- Nova Galicia ediciones, SL: 75 punts 

- Distribuïdora Rotger, SL: 59,96 puntsºº 

 

2. REQUERIR A: 

PER AL LOT 1: DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 

PER AL LOT 2: INFOBIBLIOTECAS, SL 

PER AL LOT 3: NOVA GALICIA, SL 

Que han estat els licitadors que han presentat les ofertes econòmicament més 
avantatjoses, perquè presentin la documentació justificativa següent, en un termini no 
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superior als deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, 
en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives 
particulars: 

a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el 

Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social: 

- Darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d’alta 

d’aquest impost, quan l’alta és recent i no hi ha encara l’obligació del pagament, 
juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la 
matrícula de l’impost. Si el licitador està inclòs en algun dels supòsits d’exempció 
de l’impost, ha de presentar el document d’alta i una declaració responsable 
acreditativa d’aquesta circumstància. 

- Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’Administració de 
l’Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració o, en els 
casos en què s’indica en el requeriment, autorització a l’òrgan de contractació 
perquè el sol·liciti en lloc seu. 

- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca 

respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració. Aquesta 
certificació es demanarà i incorporarà d’ofici a l’expedient. 

- Certificat expedit per l’autoritat administrativa competent per a acreditar el fet 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En 
cas que s’hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta circumstància s’ha 
d’acreditar mitjançant una declaració responsable. 

Si el licitador no està obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions 
corresponents a les obligacions tributàries exigibles, ho ha d’acreditar mitjançant una 
declaració responsable. 

b) Disposar dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte, si escau i així s’ha previst en els plecs. 

c) Haver constituït la garantia definitiva davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (c/ 
del Palau Reial, 1, de Palma), per import de: 

Per al lot 1: vint mil nou-cents seixanta-ú amb cinquanta-quatre euros (20.961,54 €) 

Per al lot 2: set-mil sis-cents tres amb trenta euros (7.603,30 €) 

Per al lot 3: set-mil nou-cents seixata-set amb vuitanta euros (7.967,80 €) 

d) Sempre i quan no ho hagués fet, ha de presentar la documentació següent: 

d.1. L’acreditació de la personalitat de l’empresari 

d.2 L’acreditació de la representació, quan s’actua mitjançant representant 

d.3 L’acreditació de la classificació, si escau, i/o de la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional, de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 5 dels Plecs i 
en la lletra F del Quadre de característiques del contracte. 

d.3.1 Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera: 
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Volum anual de negocis, per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de 

licitació i en els plecs del contracte. 

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà mitjançant les 

seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si 

l’empresari estigués inscrit en dit registre dels 3 darrers anys, i en cas contrari 

per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 

individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. 

 

Import:  

Per al lot 1: 305.200,00 € 

Per al lot 2: 128.800,00 € 

Per al lot 3 adquisició i distribució: 119.000,00 € 

 

d.3.2 Per a l’acreditació de la solvència tècnica: 

Mitjans:  

 

Relació dels principals subministraments efectuats durant els darrers cinc anys. 

L’empresari haurà d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat dels 

contractes efectuats en l’any de major execució en subministraments d’igual o 

similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte. 

 

Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 

visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari. Aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. 

 

Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació dels quals el 

seu destinatari hagi estat una entitat del sector públic podran ser comunicats 

directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis. 

 

- L’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat o prestació objecte del contracte. 

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per contractar amb l’administració és el de finalització del termini de presentació 
de les proposicions. 

Si no formalitzau adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que 
heu retirat l’oferta. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha de requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què les ofertes han estat classificades. 
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3. PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el perfil del contractant i notificar-la a tots els 
licitadors. 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és 
l’òrgan competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ARFH CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data 19 de juliol de 2016, i amb núm. de RGE 20701, la interessada va presentar 
la sol·licitud i la relació de documents acreditatius per prendre part en el procés selectiu 
de l'esmentada borsa. 
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3. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
4. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social, quedant, la senyora AR, en la posició 163 amb una puntuació de 
16,2500 punts. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
5. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
La senyora ARFH va quedar en la posició 166 amb una puntuació de 16,2500. 
 
6. En data 22 de març de 2017, i amb núm. de RGE 9284, la interessada va presentar 
recurs d'alçada sol·licitant que es revisin tots els documents corresponents als títols i 
cursos que es varen presentar juntament amb la sol·licitud de participació en el procés 
selectiu, i es rectifiqui la  puntuació i posició obtinguda. 
A més la interessada considera que no es varen puntuar els títols de directora i monitora 
de temps lliure ni el Curs Múltiples Violències de Gènere: Detecció i prevenció. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB, núm.23,de 23 de febrer, de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
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resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 22 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net>, la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. La senyora ARFH no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el 
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits.  
 
Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Cinquè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ARFH contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social,  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MTS CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
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L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
3. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
5. En data 06 de març de 2017, es va personar a les dependències del departament de 
Recursos Humans de l'IMAS la senyora MTS, a l'efecte de recollir còpia del full de 
baremació dels seus mèrits, corresponent a la borsa de treball d'Educador/a Social. 
 
6. En data 08 de març de 2017, i amb RGE 7821, la senyora MTS va presentar instància 
manifestant que ha observat errors a la seva baremació, i aporta novament la 
documentació d'aquelles titulacions i certificats que considera no han sigut puntuades 
correctament. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
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Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB núm.23 de 23 de febrer de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 8 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. En data de registre de 8 de març de 2017, la persona interessada presenta 
instància per tal que es revisi la puntuació atorgada en la baremació per part de la 
Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de treball de l'Especialitat Educador/a Social 
constituïda a l'efecte en l'annex III de la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 4 de 
juliol de 2016 (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016). 
 
En la citada Resolució,  a l'annex II, es detalla el barem de mèrits de la borsa de treball 
de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
Cinquè. La senyora MTS no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el  
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits, publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
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Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MTS contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ELR CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB número 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per 
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
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l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 22 de desembre de 2016, amb Registre General de la Comunitat Valenciana,  
va tenir entrada la instància presentada per la senyora ERL, per tal de revisar la 
puntuació sobre els mèrits aportats. 
 
5. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència a la senyora ERL qui al·lega que l'experiència 
professional com a docent li sigui valorada a la mateix especialitat. 
 
La Comissió li informa que s'ha valorat com a diferent especialitat. 
 
6. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica  de Valoració  núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta que <<La Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a 

l'experiència professional, atès que l'experiència acreditada de la Generalitat 

Valenciana és del cos de professors tècnics de Formació Professional, i per tant, s'ha 

valorat com a experiència en llocs de treball a altres administracions públiques d'altra 

especialitat o categoria.>> 

 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 27 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar 000005254e1700004226, i en data 09 de març de 2017 amb RGE 
núm. 8059 al Consell de Mallorca, la senyora ERL va interposar recurs d’alçada contra 
l’esmentada resolució, al·legant que l'experiència professional li sigui valorada com 
experiència a qualsevol Administració Pública a la mateixa especialitat o categoria 
(Grup A2) i per tant puntuada a raó de 0,4 punts per mes treballat. 
 
Amb l'escrit de recurs aportà Informe de vida laboral i full de serveis prestats del cos 
Professors Tècnics de F.P.  per tal d'acreditar la seva experiència professional. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.-El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) per la qual 
s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
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Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon.  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 27 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la 
puntuació atorgada en la baremació de la sol·licitud, al·legant que l'experiència 
professional com a docent ha de ser valorada a raó de 0,4, ja que considera és 
experiència professional a qualsevol altre Administració Pública a la mateixa 
especialitat o categoria (Grup A2). La interessada va aportà Informe  de vida laboral i 
full de serveis prestats del cos de professors Tècnics de F.P., per tal d'acreditar la seva 
experiència professional. 

Quart. Les al·legacions presentades per la senyora ERL mitjançant el recurs d'alçada 
són les mateixes que varen ser revisades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 
12 de gener de 2017, fet que consta a l'acta número 6. 

Aquesta Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a l'experiència professional, 
atès que l'experiència acreditada de la Generalitat Valenciana és del cos de professors 
tècnics de Formació Professional, i per tant, es considera com a experiència en llocs de 
treball a altres administracions públiques d'altra especialitat o categoria.  

Cinquè. L'esmentada Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat els mèrits 
al·legats per la senyora ERL, en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a.  

Igualment, i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ERL contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017 (BOIB núm. 12, de 
28 de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants 
de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
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Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYOR CGG CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 30 de desembre de 2016, i núm. de RGE 37312,  el senyor CGG va presentar 
escrit d'al·legacions contra la puntuació obtinguda i publicada a la llista provisional de 
valoració de  mèrits, de data 13 de desembre de 2016.  
 
5. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració  núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència al senyor CGG qui al·lega que se li valori com a docència 
a l'empresa privada els cursos autoritzats pel SEPE. 
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6. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta la valoració feta per part d'aquesta Comissió de cada una de les 
al·legacions presentades per el senyor CGG, en el escrit d'al·legacions presentat en data 
30 de desembre. 
 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 28 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Delegació de 
Govern de les Illes Balears 000005108e1700533884, el senyor CGG va interposar 
recurs d’alçada contra l’esmentada resolució, al·legant que la baremació feta per part de 
la Comissió Tècnica de Valoració sobre la relació de mèrits presentats no va ser 
correcta. I demana es tornin a valorar i puntuar els mèrits presentats. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017 per la qual s'aprovà la llista definitiva de les 
persones integrants de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb 
l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada al BOIB en data 28 de gener de 
2017. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 28 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener de 2017, 
publicada al BOIB  en data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i en la 
forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada torna a demanar que es 
revisi la puntuació atorgada per part de la Comissió Tècnica de Valoració, sobre cada un 
dels apartats presentats a l'escrit d'al·legacions de data 30 de desembre de 2016, 
al·legant que no es va puntuar correctament. 

Quart. Les al·legacions presentades per el senyor CGG, mitjançant el recurs d'alçada, 
varen ser revisades i baremades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 12 de 
gener de 2017,  fet que consta a l'Acta núm. 6.  
L'esmentada Comissió va establir, en cada apartat, el següent:  
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• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent formació 

impartida com  a docent: 

-Docència «Seguridad Informàtica» (180 hores) No s'admet l'al·legació, atès que el 
certificat presentat no s'ajusta a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Redes Telemàticas» (210 hores) No s'admet l'al·legació, ja que l'interessat 
no presenta certificat acreditatiu d'haver impartit aquesta formació,sols presenta 
contracte de treball. 

-Docència «Operación de datos» (150 hores) No s'admet l'al·legació, se li ha computat 
com a experiència professional a l'apartat altres administracions públiques d'altres 
categories (expert docent) 

-Docència «Operaciones Sistemas Microinformàticos» (247,5 hores) No s'admet 
l'al·legació, se li ha computat com a experiència professional a l'apartat altres 
administracions públiques d'altres categories (docent tècnic Especialista en 
manteniment de sistemes microinformàtics)     

-Docència «Presentación con PowerPoint» Escola d'Estiu de Mallorca (10 horas) No 
s'admet l'al·legació, no s'adequa a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Diseña tu Blog de Empresa» Palma Activa-Agència Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Palma (18 hores) No s'admet l'al·legació, ja que amb la 
documentació presentada no queda acreditat que s'hagi realitzat la formació. 

-Assistència Forum Tecnològic de les Illes Balears FOROTEC (13hores) La Comissió 
va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat.  

-Jornades Responsabilitat Social Empresarial (5 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

-Curs Formació «Dinamizadores En Linea» (14 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent experiència 

professional: 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 01/01/2009 a 31/03/2012 (39 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 22/01/2008 a 31/12/2008 (11 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral-Agència de Desenvolupament Local-Ajuntament de Palma com a 
Tècnic-Docent Especialista en Sistemes Informàtics (7 mesos). La Comissió es reafirma 
amb la puntuació i valoració atorgada. 

-Experiència laboral Marine Elèctric S.L. com a Tècnic Informàtic (7 mesos) La 
Comissió va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat. 

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada al coneixement de la llengua 

catalana: 



 18 

-Curs de Català a distància nivell C1 (80 hores) No s'admet l'al·legació, ja que la 
formació del català es va valorar a l'apartat específic. 

-Curs Certificat de Català nivell C1. La Comissió va valorar aquest mèrit tal com 
sol·licita l'interessat. 

Cinquè. La Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat, cada un dels apartats 
al·legats pel senyor CGG en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 

Igualment,i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor CGG contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017(BOIB núm,12 de 28 
de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ16/0147, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ16/0147, incoat a D. JASR amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 
de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca.  

 
2. Iniciat pels següents fets constatats per  la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA 

de Sant Joan, el passat 26 de desembre de 2016 al  vedat PM-11.244 situat al 
terme municipal de Binissalem: 

 
• Caçar sense portar llicència de caça.  
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• Caçar sense portar autorització del titular del vedat. 
• Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu. Aparell 

reproductor del cant del tord 
 

3. En relació a la llicència de caça i  l’autorització del titular del vedat 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.” 
 

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·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. 
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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.» 

Se li varen decomissar cinc tords que es dipositaren a un centre benèfic. 
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5. L’expedient es va iniciar per resolució de 25 de gener de 2017, la qual es va 

notificar al Sr. JASR. 
 
6. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

 

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

 

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 
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. Cinc exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible ha estat de 45,05 euros. 
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L’import total de la sanció, incloent la indemnització i la 
infracció, ha estat de 2046,05 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en qualsevol moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà 
reconèixer la seva responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. 
Aquest fet suposarà la finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la 
reposició de la situació alterada o la determinació de danys i perjudicis causats. 

1. Segons el pagament voluntari de la sanció de data 10 de març de 2017, el Sr. 
JASR amb DNI núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat 
expedient sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va 
suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JASR amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en 
ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir 
de la data 10 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ15/0122, seguit a D. JASR, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.046,05 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 10 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
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cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0014, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0014, incoat a D. ASP amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

1. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord 
• Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 

Se li varen decomissar dos estornells que es dipositaren a un centre benèfic. 

2. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ASP.  

3. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 
4. 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, es 
proposà 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 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 
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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, es 
proposà 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. 
 
Reparació de danys i indemnitzacions. S’ha de considerar que es produeix un 
gran dany a la natura perquè les peces que es decomissen quan es produeix una 
infracció són peces caçades que no es poden retornar al seu hàbitat. 
 
Cada any es fa una resolució anual de vedes es la qual es determina el número 
màxim de peces que es poden caçar un caçador per dia i per espècie complint 
tots els requisits establerts. 

 
Totes les peces que es capturen de manera il·legal  i no es poden retornar al seu 
hàbitat, fa molt de mal, ja que el cupo que es permet de captura  es fa d’acord 
amb els censos que es realitzen anualment, per la qual cosa amb la caça il·legal 
es produeix una situació de sobre-explotació  de la espècie que pot causar una 
regressió poblacional. 
 
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 
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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. Dos exemplars de estornell (Sturnus vulgaris): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 18,02 euros. 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les 
infraccions, ha estat de 2470,02 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis mesos. 

5. En data de 27 de març de 2017, el Sr. ASP amb DNI núm. XXX va reconèixer la 
seva responsabilitat  en l’esmentat expedient sancionador amb el pagament 
voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ASP amb DNI núm. XXX, amb la retirada de 

la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos , en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 27 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0014, seguit a D. ASP, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del 
pagament de  2470,02 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 27 de març de 
2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
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quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0013, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0013, incoat a D. ACBV amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

2. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
a. Caçar amb aparell reproductor del cant del tord. 
b. Caçar sense l’assegurança obligatòria del caçador. 
c. Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 
3. Se li varen decomissar dos tords i quatre estornells que es dipositaren a un centre 
benèfic. 
 
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·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
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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. 
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3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

4. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ACB. 

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

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

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, es 
proposà 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 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, es 
proposà 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. 
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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 lleu, incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o 
les prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d’una 
infracció greu o molt greu , tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear 
de Caza y Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) relacionat amb allò 
establert a l’article 28 “Requisits per l’exercici de la caça: 1. Per a l’exercici de 
la caça a les Illes Balears, el caçador ha d’estar en possessió dels documents 
següents: 
a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les determinacions 
d’aquesta llei. 
b) Document acreditatiu de la identitat del caçador. 
c) En el cas d’utilització d’armes, el permís i la guia de pertinença, de 
conformitat amb la legislació específica vigent. 
d) En el cas d’utilització d’altres mitjans de caça, les autoritzacions pertinents, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació. 
e) Document acreditatiu de l’autorització del titular cinegètic del terreny per a 
practicar-hi la caça, excepte si es va acompanyat per aquest. 
f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador, en el cas de caça 
amb arma de foc. 
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de 
l’establert a la llei present. 
2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la documentació 
relacionada a l’apartat anterior. ”  
I que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 60 a 450 €. 
 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat, es quantificà en 60 €. 

 
TERCER.- D’acord amb el recollit a l’article 85 de la Llei 39/2015 es considera que: 

 
- Al present expedient a l’interessat se l’imputen tant sancions únicament pecuniàries 

com d’altres que tenen aparellades sancions accessòries d’inhabilitació per l’exercici 
de la caça. 

 
D’acord amb allò establert al mencionat article 85 de la Llei 39/2015, procedeix la 
reducció d’un 20% a les sancions únicament pecuniàries. 
  
Per tant, el total de la quantia a abonar és de 2503 euros, no modificant-se el termini 
d’inhabilitació previst a la resolució d’inici// proposta de resolució. 
 
El temps de retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys i sis mesos, comptadors a partir del dia d’avui. 
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QUART.- Així mateix, s’informa a l’interessat que l’òrgan competent per 
resoldre aquest expedient sancionador és la Consellera Executiva del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca i/o el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
això d’acord amb allò establert: 

 
- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30/09/2010) 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. 

 
- L’article 59.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, de 12 d’abril  (BOIB 

núm. 61, de 27/04/06). 
 

- 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”, i article 
2 atribucions  genèriques de les conselleres i consellers executius apartat p) “ 
Exercir la potestat sancionadora, incloses la incoació i la resolució dels expedients 
corresponents, en àmbits compresos en l’activitat administrativa que du a terme el 
departament, que no estigui atribuïda en un altre òrgan. (...)” 

 
CINQUÈ.- 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). 

 
SISÈ.- Se li informa que de conformitat amb l’article 71 de la Llei 

6/2006 de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06), apartat 3 b) “Quan s’hagi 
fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització,  en els supòsits 
d’infracció lleu, la devolució efectiva de l’arma és gratuïta; en canvi, en els supòsits 
d’infracció greu o molt greu, requereix el rescat per part de l’infractor mitjançant el 
pagament de 100 euros”. 

 
L’interessat manifesta que està d’acord amb la proposta realitzada per la 

instructora, que reconeix la seva responsabilitat, i que realitzarà l’ingrés de la quantia 
proposada i de la quantia del rescat d’armes, si n’és el cas, a l’entitat bancària “La 
Caixa” mitjançant el document d’ingrés que se li lliura en aquest moment. 

 
SETÈ.- Se li informa que si estava inhabilitat per l’exercici de la caça, el 

termini d’inhabilitació comença el dia que l’interessat reconeix la seva responsabilitat i 
paga la sanció pecuniària.  

A més, se li adverteix de la obligació de dipositar la llicència de caça en 
aquesta Direcció Insular de Caça en un termini màxim de quinze dies, comptadors des 
de l’endemà del pagament de la sanció pecuniària. En cas d’incompliment, es podrà 
imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una quantia de fins a tres-cents euros 
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diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i 
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). 

1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en qualsevol 
moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà reconèixer la seva 
responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet suposarà la 
finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la reposició de la situació alterada 
o la determinació de danys i perjudicis causats. 

 
Si la sanció és únicament pecuniària i no  té sanció accessòria d’inhabilitació per 
l’exercici de la caça s’aplicarà un 20% de reducció  damunt l’import de la sanció 
proposada. Aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia   de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Quan la sanció tengui aparellat temps d’inhabilitació com sanció accessòria no 
serà d’aplicació cap reducció ni de la quantia econòmica ni del temps 
d’inhabilitació. 
 
En els casos que s’imposin diverses sancions per la comissió de vàries 
infraccions i unes contenguin sancions accessòries d’inhabilitació altres no, serà 
d’aplicació la reducció del 20% per pagament anticipat i reconeixement de la 
responsabilitat, tan sols a les sancions únicament pecuniàries. 
 

2. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’interessat 
disposarà d’un termini de quinze dies per formular al·legacions a la resolució 
d’inici i proposar els mitjans de prova que vulgui fer valer aportant els 
documents o informacions que consideri oportuns per a la defensa dels seus 
interessos. 

 

6. Segons  l’acta de presència de data 29 de març de 2017, el Sr. ACBV amb DNI 
núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat expedient 
sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la 
finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ACBV amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos, en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 29 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0013, seguit a D. ACBV, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.503,00 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 29 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
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Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 10 DE MAIG DE 2017 
 

PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (3-5-2017). 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, ANUAL I ORDINÀRIA DE 
L’ANY 2017 DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 
 
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 (2.700.000,00 €) en 
concepte de transferència corrent, corresponent a l’any 2017, per tal de fer front a les 
seves despeses de funcionament i al seu pla d’actuació i de inversions de 2017. 
 
2. El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha justificat que 
l’aportació ordinària de la Fundació de 2017 ha de ser de 2.700.000,00 € 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. 

4. En els pressuposts de 2017 existeix crèdit adequat i suficient per fer front a 
l’aportació d’enguany, resta acreditada en la partida 20.33710.48901 (núm. de 
referència 22017000124) per un import de 2.700.000,00 €. 
 
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 2017 a 
favor de la fundació esmentada. 
 
6. La Intervenció General dia 25 d'abril de 2017 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 
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1. Aprovar i iniciar l’expedient 16/2017 relatiu a la concessió d’una aportació anual, 
econòmica i ordinària de l’any 2017 a favor de la Fundació Teatre Principal de Palma, 
titular del NIF G57076812, per un import de 2.700.000,00 € (capítol 4), en concepte de 
transferència corrent, per tal de donar suport al funcionament i al pla d’actuació de 
l’entitat esmentada. 

 

2. Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 2.700.000,00 €, 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 
2.700.000,00 €, a càrrec de la partida pressupostària 20.33710.48901 (RC núm. de 
referència 22017000124) que li serà abonat en 12 pagaments mensuals de 225.000,00 € 
cada un d’ells, a favor de l’entitat esmentada. 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 

 

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

 
            -    Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

- Certificat del secretari de l’entitat de l’aprovació dels comptes anuals 
- Còpia de l’informe de l’auditoria de comptes 

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 

tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2018. 

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 25.5 del Pressupost de 2017, que 
estableix el següent: 

  
“ (...) Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 
l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d 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, abans de presentar els documents que justifiquen el reconeixement de 
l’obligació. (...)". 
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Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest Consell Executiu o 
davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan 
competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, 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 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSICIONS I REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLIBRES, ENREGISTRAMENTS SONORS I AUDIOVISUALS, I 
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A DIFERENTS UNITATS DEL SERVEI DE 
CULTURA I A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE 
MALLORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA  

Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 
 
Antecedents 

1. Es va tramitar l’expedient per a contractar el subministrament de llibres, 
enregistraments sonors i audiovisuals, i publicacions periòdiques a diferents unitats del 
Servei de Cultura i a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Mallorca, mitjançant 
procediment obert i tramitació ordinària, entre l’octubre de 2015 i abril de 2017 

 

2. La mesa de contractació, reunida dia 24 d’abril de 2017, en va fer la proposta de 
classificació. 

 

Fonaments 
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1. En l’article 151 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, s’estableix que 
correspon a l’òrgan de contractació classificar les proposicions presentades d’acord amb 
els criteris dels plecs. 

2. De conformitat amb l’apartat e) de l’article 2, del Decret d’organització del Consell 
de Mallorca, aprovat dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) 
parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27 de 27 de febrer) i el de 
09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març)  i amb la base 23.4 de les Bases d’Execució 
del Pressupost del consell per a l’exercici 2017, correspon al Consell Executiu 
contractar per quantia superior a 250.000,00 €. 
 
Per tant, s’adopta el següent  

 

Acord 

1. CLASSIFICAR LES PROPOSICIONS presentades per l’ordre decreixent següent: 

Lot 1 

- Distribuïdora Rotger, SL: 100 punts 

- Infobibliotecas, SL: 94 punts 

- Puvill libros SA: 92 punts 

- Tatarana, SL: 92 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 91 punts 

- Dawson España agencia de ediciones, SL: 87,76 punts  

Lot 2 

- Infobibliotecas, SL: 99,87 punts 

- Tatarana SL: 95 punts 

- Nova Galicia ediciones, SL: 89,18 punts 

 

Lot 3 

- Nova Galicia ediciones, SL: 75 punts 

- Distribuïdora Rotger, SL: 59,96 puntsºº 

 

2. REQUERIR A: 

PER AL LOT 1: DISTRIBUIDORA ROTGER, SL 

PER AL LOT 2: INFOBIBLIOTECAS, SL 

PER AL LOT 3: NOVA GALICIA, SL 

Que han estat els licitadors que han presentat les ofertes econòmicament més 
avantatjoses, perquè presentin la documentació justificativa següent, en un termini no 
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superior als deu (10) dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de rebre el requeriment, 
en els termes que s’assenyalen en la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives 
particulars: 

a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb el 

Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social: 

- Darrer rebut de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o document d’alta 

d’aquest impost, quan l’alta és recent i no hi ha encara l’obligació del pagament, 
juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la 
matrícula de l’impost. Si el licitador està inclòs en algun dels supòsits d’exempció 
de l’impost, ha de presentar el document d’alta i una declaració responsable 
acreditativa d’aquesta circumstància. 

- Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’Administració de 
l’Estat respecte de les obligacions tributàries amb aquesta Administració o, en els 
casos en què s’indica en el requeriment, autorització a l’òrgan de contractació 
perquè el sol·liciti en lloc seu. 

- Certificat administratiu expedit per la Tresoreria del Consell de Mallorca 

respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració. Aquesta 
certificació es demanarà i incorporarà d’ofici a l’expedient. 

- Certificat expedit per l’autoritat administrativa competent per a acreditar el fet 
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En 
cas que s’hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta circumstància s’ha 
d’acreditar mitjançant una declaració responsable. 

Si el licitador no està obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions 
corresponents a les obligacions tributàries exigibles, ho ha d’acreditar mitjançant una 
declaració responsable. 

b) Disposar dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte, si escau i així s’ha previst en els plecs. 

c) Haver constituït la garantia definitiva davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (c/ 
del Palau Reial, 1, de Palma), per import de: 

Per al lot 1: vint mil nou-cents seixanta-ú amb cinquanta-quatre euros (20.961,54 €) 

Per al lot 2: set-mil sis-cents tres amb trenta euros (7.603,30 €) 

Per al lot 3: set-mil nou-cents seixata-set amb vuitanta euros (7.967,80 €) 

d) Sempre i quan no ho hagués fet, ha de presentar la documentació següent: 

d.1. L’acreditació de la personalitat de l’empresari 

d.2 L’acreditació de la representació, quan s’actua mitjançant representant 

d.3 L’acreditació de la classificació, si escau, i/o de la solvència econòmica, financera i 
tècnica o professional, de conformitat amb el que s’estableix en la clàusula 5 dels Plecs i 
en la lletra F del Quadre de característiques del contracte. 

d.3.1 Per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera: 
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Volum anual de negocis, per import igual o superior a l’exigit en l’anunci de 

licitació i en els plecs del contracte. 

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà mitjançant les 

seves comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si 

l’empresari estigués inscrit en dit registre dels 3 darrers anys, i en cas contrari 

per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris 

individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. 

 

Import:  

Per al lot 1: 305.200,00 € 

Per al lot 2: 128.800,00 € 

Per al lot 3 adquisició i distribució: 119.000,00 € 

 

d.3.2 Per a l’acreditació de la solvència tècnica: 

Mitjans:  

 

Relació dels principals subministraments efectuats durant els darrers cinc anys. 

L’empresari haurà d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat dels 

contractes efectuats en l’any de major execució en subministraments d’igual o 

similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte. 

 

Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o 

visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari. Aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’autoritat competent. 

 

Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació dels quals el 

seu destinatari hagi estat una entitat del sector públic podran ser comunicats 

directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels serveis. 

 

- L’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la realització 
de l’activitat o prestació objecte del contracte. 

 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència 
exigits per contractar amb l’administració és el de finalització del termini de presentació 
de les proposicions. 

Si no formalitzau adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que 
heu retirat l’oferta. En aquest cas, l’òrgan de contractació ha de requerir la mateixa 
documentació al licitador següent, per l’ordre en què les ofertes han estat classificades. 
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3. PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el perfil del contractant i notificar-la a tots els 
licitadors. 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta 
notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell 
Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és 
l’òrgan competent per resoldre’l. 

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ARFH CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data 19 de juliol de 2016, i amb núm. de RGE 20701, la interessada va presentar 
la sol·licitud i la relació de documents acreditatius per prendre part en el procés selectiu 
de l'esmentada borsa. 
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3. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
4. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social, quedant, la senyora AR, en la posició 163 amb una puntuació de 
16,2500 punts. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
5. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
La senyora ARFH va quedar en la posició 166 amb una puntuació de 16,2500. 
 
6. En data 22 de març de 2017, i amb núm. de RGE 9284, la interessada va presentar 
recurs d'alçada sol·licitant que es revisin tots els documents corresponents als títols i 
cursos que es varen presentar juntament amb la sol·licitud de participació en el procés 
selectiu, i es rectifiqui la  puntuació i posició obtinguda. 
A més la interessada considera que no es varen puntuar els títols de directora i monitora 
de temps lliure ni el Curs Múltiples Violències de Gènere: Detecció i prevenció. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB, núm.23,de 23 de febrer, de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 



 9 

resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 22 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net>, la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. La senyora ARFH no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el 
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits.  
 
Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Cinquè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ARFH contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social,  
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA MTS CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
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L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A MITJÀ, ESPECIALITAT EDUCADOR/A 
SOCIAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 04 de juliol de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016),  per la qual 
es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Escala d'Administració 
Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
2. En data de 27 de setembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
3. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a efectes 
informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. Mitjançant Resolució de la presidenta de l'IMAS  de 17 de febrer de 2017 (BOIB 
núm. 23 de 23 de febrer de 2017) s'aprova la llista d'aspirants seleccionats en el concurs 
per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
5. En data 06 de març de 2017, es va personar a les dependències del departament de 
Recursos Humans de l'IMAS la senyora MTS, a l'efecte de recollir còpia del full de 
baremació dels seus mèrits, corresponent a la borsa de treball d'Educador/a Social. 
 
6. En data 08 de març de 2017, i amb RGE 7821, la senyora MTS va presentar instància 
manifestant que ha observat errors a la seva baremació, i aporta novament la 
documentació d'aquelles titulacions i certificats que considera no han sigut puntuades 
correctament. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
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Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 17 de febrer de 2017( BOIB núm.23 de 23 de febrer de 2017) per la 
qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Educador/a Social. 
 
D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 
 
Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 
 
Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 8 de març de 2017 
contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017, publicada 
al BOIB  en data 23 de febrer de 2017, es va presentar dins del termini i en la forma 
escaients. 
 
Tercer. En data de 12 de gener de 2017, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial,Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Educador/a Social. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
Quart. En data de registre de 8 de març de 2017, la persona interessada presenta 
instància per tal que es revisi la puntuació atorgada en la baremació per part de la 
Comissió Tècnica de Valoració de la borsa de treball de l'Especialitat Educador/a Social 
constituïda a l'efecte en l'annex III de la Resolució de la presidenta de l'IMAS de 4 de 
juliol de 2016 (BOIB núm. 88, de 12 de juliol de 2016). 
 
En la citada Resolució,  a l'annex II, es detalla el barem de mèrits de la borsa de treball 
de l'Especialitat Educador/a Social. 
 
Cinquè. La senyora MTS no va presentar escrit d'al·legacions o reclamació dins el  
termini de deu dies establert a la llista provisional de valoració de mèrits, publicada en 
data 12 de gener de 2017, per tal de poder al·legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
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Per tant, i atès el que disposa l'article 118.1 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la resolució del 
recurs no es tendran en compte fets, documents o al·legacions del recurrent quan, 
havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet.  
 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 
 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora MTS contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 17 de febrer de 2017(BOIB núm,23 de 
febrer de 2017), per la qual s'aprovà la llista d'aspirants seleccionats en el concurs per 
formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala 
Tècnica, Classe Tècnica/a Mitjà, Especialitat Educador/a Social. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYORA ELR CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials(IMAS) (BOIB número 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convoca un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per 
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
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l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 22 de desembre de 2016, amb Registre General de la Comunitat Valenciana,  
va tenir entrada la instància presentada per la senyora ERL, per tal de revisar la 
puntuació sobre els mèrits aportats. 
 
5. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència a la senyora ERL qui al·lega que l'experiència 
professional com a docent li sigui valorada a la mateix especialitat. 
 
La Comissió li informa que s'ha valorat com a diferent especialitat. 
 
6. A l'acta de sessió de la Comissió Tècnica  de Valoració  núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta que <<La Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a 

l'experiència professional, atès que l'experiència acreditada de la Generalitat 

Valenciana és del cos de professors tècnics de Formació Professional, i per tant, s'ha 

valorat com a experiència en llocs de treball a altres administracions públiques d'altra 

especialitat o categoria.>> 

 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 27 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar 000005254e1700004226, i en data 09 de març de 2017 amb RGE 
núm. 8059 al Consell de Mallorca, la senyora ERL va interposar recurs d’alçada contra 
l’esmentada resolució, al·legant que l'experiència professional li sigui valorada com 
experiència a qualsevol Administració Pública a la mateixa especialitat o categoria 
(Grup A2) i per tant puntuada a raó de 0,4 punts per mes treballat. 
 
Amb l'escrit de recurs aportà Informe de vida laboral i full de serveis prestats del cos 
Professors Tècnics de F.P.  per tal d'acreditar la seva experiència professional. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.-El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) per la qual 
s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de l'Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
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Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon.  Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 27 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i 
en la forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada demana que es revisi la 
puntuació atorgada en la baremació de la sol·licitud, al·legant que l'experiència 
professional com a docent ha de ser valorada a raó de 0,4, ja que considera és 
experiència professional a qualsevol altre Administració Pública a la mateixa 
especialitat o categoria (Grup A2). La interessada va aportà Informe  de vida laboral i 
full de serveis prestats del cos de professors Tècnics de F.P., per tal d'acreditar la seva 
experiència professional. 

Quart. Les al·legacions presentades per la senyora ERL mitjançant el recurs d'alçada 
són les mateixes que varen ser revisades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 
12 de gener de 2017, fet que consta a l'acta número 6. 

Aquesta Comissió es reafirma amb la puntuació atorgada a l'experiència professional, 
atès que l'experiència acreditada de la Generalitat Valenciana és del cos de professors 
tècnics de Formació Professional, i per tant, es considera com a experiència en llocs de 
treball a altres administracions públiques d'altra especialitat o categoria.  

Cinquè. L'esmentada Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat els mèrits 
al·legats per la senyora ERL, en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d’una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a.  

Igualment, i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat per la senyora ERL contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017 (BOIB núm. 12, de 
28 de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants 
de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
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Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT PER 
LA SENYOR CGG CONTRA LA RESOLUCIÓ  DE LA PRESIDENTA DE 
L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS PER LA QUAL S’APROVA 
LA LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA BORSA 
DE TREBALL DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA 
TÈCNICA, CLASSE TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A, AMB L’ORDRE DE 
PRELACIÓ I LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. En data de 08 d’agost de 2016 es va dictar Resolució de la presidenta de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) (BOIB núm. 113 de 6 de setembre de 2016),  per la 
qual es convocà un concurs per formar part d’una borsa de treball de l’Escala 
d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat 
Tècnic/a Informàtic/a. 
 
2. En data de 17 de novembre de 2016, la presidenta de l’IMAS va dictar Resolució per  
la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses per 
formar part de la borsa de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
3. En data de 13 de desembre  de 2016, s'exposa en el tauler d'edictes de l'IMAS, i a 
efectes informatius a la pàgina web <www.imasmallorca.net> , la llista provisional de 
valoració de mèrits , amb indicació de la puntuació que han obtingut les persones 
aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de 
l’Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 
 
Les persones aspirants disposaren d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà que s'hagi publicat la citada llista, per al· legar o reclamar el que estimin oportú 
sobre la valoració provisional de mèrits. 
 
4. En data 30 de desembre de 2016, i núm. de RGE 37312,  el senyor CGG va presentar 
escrit d'al·legacions contra la puntuació obtinguda i publicada a la llista provisional de 
valoració de  mèrits, de data 13 de desembre de 2016.  
 
5. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració  núm.5, de 10 de gener de 
2017, se li va donar audiència al senyor CGG qui al·lega que se li valori com a docència 
a l'empresa privada els cursos autoritzats pel SEPE. 
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6. A l'Acta de sessió de la Comissió Tècnica de Valoració núm. 6, de 12 de gener de 
2017, consta la valoració feta per part d'aquesta Comissió de cada una de les 
al·legacions presentades per el senyor CGG, en el escrit d'al·legacions presentat en data 
30 de desembre. 
 

7. En data de 24 de gener de 2017, la presidenta de l’IMAS va dictar resolució per la 
qual s’aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de 
l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, 
Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la puntuació 
obtinguda.(BOIB núm.12 de 28 de gener de 2017) 
 
8. En data de 28 de febrer de 2017, i núm. de Registre General de la Delegació de 
Govern de les Illes Balears 000005108e1700533884, el senyor CGG va interposar 
recurs d’alçada contra l’esmentada resolució, al·legant que la baremació feta per part de 
la Comissió Tècnica de Valoració sobre la relació de mèrits presentats no va ser 
correcta. I demana es tornin a valorar i puntuar els mèrits presentats. 
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer. El recurs d’alçada es va interposar contra la Resolució de la presidenta de 
l’IMAS de data 24 de gener de 2017 per la qual s'aprovà la llista definitiva de les 
persones integrants de la borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, 
Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb 
l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda, i publicada al BOIB en data 28 de gener de 
2017. 

D'acord amb el que es disposa a l'article  27.1 del Text consolidat dels Estatut de 
l'IMAS (BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), contra els actes dictats per la 
Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es pot interposar recurs d'alçada 
davant el Consell Executiu del Consell de Mallorca en el termini i amb els efectes de la 
Llei del procediment administratiu comú. 

Segon. Atès el que es disposa a la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, el procediment per tramitar i 
resoldre recursos administratius es troba regulat en els articles 112 a 120  i, en concret, 
en els articles 121 i 122 respecte del recurs d’alçada. 

Atesos els articles de referència el recurs d’alçada interposat en data 28 de febrer de 
2017 contra la  Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener de 2017, 
publicada al BOIB  en data 28 de gener de 2017, es va presentar dins del termini i en la 
forma escaients. 

Tercer. Mitjançant el recurs d'alçada, la persona interessada torna a demanar que es 
revisi la puntuació atorgada per part de la Comissió Tècnica de Valoració, sobre cada un 
dels apartats presentats a l'escrit d'al·legacions de data 30 de desembre de 2016, 
al·legant que no es va puntuar correctament. 

Quart. Les al·legacions presentades per el senyor CGG, mitjançant el recurs d'alçada, 
varen ser revisades i baremades per la Comissió Tècnica de Valoració en data 12 de 
gener de 2017,  fet que consta a l'Acta núm. 6.  
L'esmentada Comissió va establir, en cada apartat, el següent:  
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• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent formació 

impartida com  a docent: 

-Docència «Seguridad Informàtica» (180 hores) No s'admet l'al·legació, atès que el 
certificat presentat no s'ajusta a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Redes Telemàticas» (210 hores) No s'admet l'al·legació, ja que l'interessat 
no presenta certificat acreditatiu d'haver impartit aquesta formació,sols presenta 
contracte de treball. 

-Docència «Operación de datos» (150 hores) No s'admet l'al·legació, se li ha computat 
com a experiència professional a l'apartat altres administracions públiques d'altres 
categories (expert docent) 

-Docència «Operaciones Sistemas Microinformàticos» (247,5 hores) No s'admet 
l'al·legació, se li ha computat com a experiència professional a l'apartat altres 
administracions públiques d'altres categories (docent tècnic Especialista en 
manteniment de sistemes microinformàtics)     

-Docència «Presentación con PowerPoint» Escola d'Estiu de Mallorca (10 horas) No 
s'admet l'al·legació, no s'adequa a la base 6.3.c de la convocatòria. 

-Docència «Diseña tu Blog de Empresa» Palma Activa-Agència Desenvolupament 
Local de l'Ajuntament de Palma (18 hores) No s'admet l'al·legació, ja que amb la 
documentació presentada no queda acreditat que s'hagi realitzat la formació. 

-Assistència Forum Tecnològic de les Illes Balears FOROTEC (13hores) La Comissió 
va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat.  

-Jornades Responsabilitat Social Empresarial (5 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

-Curs Formació «Dinamizadores En Linea» (14 hores) La Comissió va valorar aquest 
mèrit tal com  sol·licita l'interessat.  

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada de la següent experiència 

professional: 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 01/01/2009 a 31/03/2012 (39 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral Consorci RIBA-Ajuntament de Palma com a Tècnic Informàtic i 
Docent Especialista en TIC 22/01/2008 a 31/12/2008 (11 mesos) La Comissió es 
reafirma amb la valoració i puntuació atorgada. 

-Experiència laboral-Agència de Desenvolupament Local-Ajuntament de Palma com a 
Tècnic-Docent Especialista en Sistemes Informàtics (7 mesos). La Comissió es reafirma 
amb la puntuació i valoració atorgada. 

-Experiència laboral Marine Elèctric S.L. com a Tècnic Informàtic (7 mesos) La 
Comissió va valorar aquest mèrit tal com sol·licita l'interessat. 

• Respecte a l'al·legació sobre la puntuació atorgada al coneixement de la llengua 

catalana: 
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-Curs de Català a distància nivell C1 (80 hores) No s'admet l'al·legació, ja que la 
formació del català es va valorar a l'apartat específic. 

-Curs Certificat de Català nivell C1. La Comissió va valorar aquest mèrit tal com 
sol·licita l'interessat. 

Cinquè. La Comissió Tècnica de Valoració ha valorat i baremat, cada un dels apartats 
al·legats pel senyor CGG en estricte compliment del barem de mèrits aprovat a la 
Resolució de la presidenta de l'IMAS de 8 d'agost de 2016 per la qual es convoca un 
concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Especialitat Tècnic/a Informàtic/a. 

Igualment,i de conformitat amb l'article 52.2 de la Llei 3/2007,de 27 de març, de funció 
pública de les Illes Balears, «Els membres dels òrgans de selecció són responsables de 

l’objectivitat de procediment, del contingut i de la confidencialitat de les proves i de 

l’estric-te compliment de les bases de la convocatòria.» 
Sisè. Vist allò que disposa l’article 27.1 del Text consolidat dels Estatut de l'IMAS 
(BOIB núm. 140, de 5 de novembre de 2016), l’òrgan competent per resoldre el recurs 
d’alçada és el Consell Executiu del Consell de Mallorca. 

 
PROPÒS: 
 
Que el Consell Executiu adopti els acords següents: 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs d'alçada interposat pel senyor CGG contra la 
Resolució de la presidenta de l’IMAS de data 24 de gener  de 2017(BOIB núm,12 de 28 
de gener de 2017), per la qual s'aprovà la llista definitiva de les persones integrants de la 
borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe 
Tècnic/a Mitjà, Especialitat Tècnic/a Informàtic/a, amb l’ordre de prelació i la 
puntuació obtinguda. 
 
Segon. NOTIFICAR l’acord de desestimació a la persona interessada. 
 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ16/0147, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ16/0147, incoat a D. JASR amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 
de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca.  

 
2. Iniciat pels següents fets constatats per  la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA 

de Sant Joan, el passat 26 de desembre de 2016 al  vedat PM-11.244 situat al 
terme municipal de Binissalem: 

 
• Caçar sense portar llicència de caça.  
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• Caçar sense portar autorització del titular del vedat. 
• Caçar amb un mètode considerat massiu i/o no selectiu. Aparell 

reproductor del cant del tord 
 

3. En relació a la llicència de caça i  l’autorització del titular del vedat 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.” 
 

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·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. 
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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.» 

Se li varen decomissar cinc tords que es dipositaren a un centre benèfic. 
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5. L’expedient es va iniciar per resolució de 25 de gener de 2017, la qual es va 

notificar al Sr. JASR. 
 
6. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 

 

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

 

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 
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. Cinc exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible ha estat de 45,05 euros. 
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L’import total de la sanció, incloent la indemnització i la 
infracció, ha estat de 2046,05 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 
1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
en qualsevol moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà 
reconèixer la seva responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. 
Aquest fet suposarà la finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la 
reposició de la situació alterada o la determinació de danys i perjudicis causats. 

1. Segons el pagament voluntari de la sanció de data 10 de març de 2017, el Sr. 
JASR amb DNI núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat 
expedient sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va 
suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

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

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

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JASR amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en 
ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir 
de la data 10 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ15/0122, seguit a D. JASR, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.046,05 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 10 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
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cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0014, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0014, incoat a D. ASP amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

1. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord 
• Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 

Se li varen decomissar dos estornells que es dipositaren a un centre benèfic. 

2. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ASP.  

3. Els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 
4. 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, es 
proposà 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 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 
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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, es 
proposà 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. 
 
Reparació de danys i indemnitzacions. S’ha de considerar que es produeix un 
gran dany a la natura perquè les peces que es decomissen quan es produeix una 
infracció són peces caçades que no es poden retornar al seu hàbitat. 
 
Cada any es fa una resolució anual de vedes es la qual es determina el número 
màxim de peces que es poden caçar un caçador per dia i per espècie complint 
tots els requisits establerts. 

 
Totes les peces que es capturen de manera il·legal  i no es poden retornar al seu 
hàbitat, fa molt de mal, ja que el cupo que es permet de captura  es fa d’acord 
amb els censos que es realitzen anualment, per la qual cosa amb la caça il·legal 
es produeix una situació de sobre-explotació  de la espècie que pot causar una 
regressió poblacional. 
 
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 
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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. Dos exemplars de estornell (Sturnus vulgaris): 9,01€ per exemplar. 

 
 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 18,02 euros. 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les 
infraccions, ha estat de 2470,02 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis mesos. 

5. En data de 27 de març de 2017, el Sr. ASP amb DNI núm. XXX va reconèixer la 
seva responsabilitat  en l’esmentat expedient sancionador amb el pagament 
voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

 
Fonaments jurídics: 

 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ASP amb DNI núm. XXX, amb la retirada de 

la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos , en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 27 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0014, seguit a D. ASP, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del 
pagament de  2470,02 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 27 de març de 
2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
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quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ17/0013, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ17/0013, incoat a D. ACBV amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca.  

2. Iniciat pels següents fets constatats pels Guardes de Camp del Consell de 
Mallorca, el passat 28 de gener de 2017 al vedat PM-11.130 situat al terme 
municipal d’Ariany: 

 
a. Caçar amb aparell reproductor del cant del tord. 
b. Caçar sense l’assegurança obligatòria del caçador. 
c. Caçar sense autorització del titular del vedat.  

 
3. Se li varen decomissar dos tords i quatre estornells que es dipositaren a un centre 
benèfic. 
 
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·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
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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. 
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3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

4. L’expedient es va iniciar per resolució de 7 de març de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. ACB. 

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

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

 

Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, es 
proposà 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 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, es 
proposà 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. 
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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 lleu, incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o 
les prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu d’una 
infracció greu o molt greu , tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear 
de Caza y Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) relacionat amb allò 
establert a l’article 28 “Requisits per l’exercici de la caça: 1. Per a l’exercici de 
la caça a les Illes Balears, el caçador ha d’estar en possessió dels documents 
següents: 
a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les determinacions 
d’aquesta llei. 
b) Document acreditatiu de la identitat del caçador. 
c) En el cas d’utilització d’armes, el permís i la guia de pertinença, de 
conformitat amb la legislació específica vigent. 
d) En el cas d’utilització d’altres mitjans de caça, les autoritzacions pertinents, 
d’acord amb les disposicions d’aplicació. 
e) Document acreditatiu de l’autorització del titular cinegètic del terreny per a 
practicar-hi la caça, excepte si es va acompanyat per aquest. 
f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador, en el cas de caça 
amb arma de foc. 
g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions exigibles en virtut de 
l’establert a la llei present. 
2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la documentació 
relacionada a l’apartat anterior. ”  
I que podrà ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 
6/2006, amb una multa de 60 a 450 €. 
 
La multa, d’acord  amb el principi de proporcionalitat, es quantificà en 60 €. 

 
TERCER.- D’acord amb el recollit a l’article 85 de la Llei 39/2015 es considera que: 

 
- Al present expedient a l’interessat se l’imputen tant sancions únicament pecuniàries 

com d’altres que tenen aparellades sancions accessòries d’inhabilitació per l’exercici 
de la caça. 

 
D’acord amb allò establert al mencionat article 85 de la Llei 39/2015, procedeix la 
reducció d’un 20% a les sancions únicament pecuniàries. 
  
Per tant, el total de la quantia a abonar és de 2503 euros, no modificant-se el termini 
d’inhabilitació previst a la resolució d’inici// proposta de resolució. 
 
El temps de retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys i sis mesos, comptadors a partir del dia d’avui. 
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QUART.- Així mateix, s’informa a l’interessat que l’òrgan competent per 
resoldre aquest expedient sancionador és la Consellera Executiva del Departament de 
Medi Ambient del Consell de Mallorca i/o el Consell Executiu del Consell de Mallorca, 
això d’acord amb allò establert: 

 
- El Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30/09/2010) 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. 

 
- L’article 59.2 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, de 12 d’abril  (BOIB 

núm. 61, de 27/04/06). 
 

- 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”, i article 
2 atribucions  genèriques de les conselleres i consellers executius apartat p) “ 
Exercir la potestat sancionadora, incloses la incoació i la resolució dels expedients 
corresponents, en àmbits compresos en l’activitat administrativa que du a terme el 
departament, que no estigui atribuïda en un altre òrgan. (...)” 

 
CINQUÈ.- 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). 

 
SISÈ.- Se li informa que de conformitat amb l’article 71 de la Llei 

6/2006 de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06), apartat 3 b) “Quan s’hagi 
fet efectiva la sanció imposada, així com la possible indemnització,  en els supòsits 
d’infracció lleu, la devolució efectiva de l’arma és gratuïta; en canvi, en els supòsits 
d’infracció greu o molt greu, requereix el rescat per part de l’infractor mitjançant el 
pagament de 100 euros”. 

 
L’interessat manifesta que està d’acord amb la proposta realitzada per la 

instructora, que reconeix la seva responsabilitat, i que realitzarà l’ingrés de la quantia 
proposada i de la quantia del rescat d’armes, si n’és el cas, a l’entitat bancària “La 
Caixa” mitjançant el document d’ingrés que se li lliura en aquest moment. 

 
SETÈ.- Se li informa que si estava inhabilitat per l’exercici de la caça, el 

termini d’inhabilitació comença el dia que l’interessat reconeix la seva responsabilitat i 
paga la sanció pecuniària.  

A més, se li adverteix de la obligació de dipositar la llicència de caça en 
aquesta Direcció Insular de Caça en un termini màxim de quinze dies, comptadors des 
de l’endemà del pagament de la sanció pecuniària. En cas d’incompliment, es podrà 
imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una quantia de fins a tres-cents euros 
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diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i 
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). 

1. De conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en qualsevol 
moment abans de la resolució del procediment l’interessat podrà reconèixer la seva 
responsabilitat, amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet suposarà la 
finalització del procediment, llevat d’allò relatiu a la reposició de la situació alterada 
o la determinació de danys i perjudicis causats. 

 
Si la sanció és únicament pecuniària i no  té sanció accessòria d’inhabilitació per 
l’exercici de la caça s’aplicarà un 20% de reducció  damunt l’import de la sanció 
proposada. Aquesta reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia   de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
Quan la sanció tengui aparellat temps d’inhabilitació com sanció accessòria no 
serà d’aplicació cap reducció ni de la quantia econòmica ni del temps 
d’inhabilitació. 
 
En els casos que s’imposin diverses sancions per la comissió de vàries 
infraccions i unes contenguin sancions accessòries d’inhabilitació altres no, serà 
d’aplicació la reducció del 20% per pagament anticipat i reconeixement de la 
responsabilitat, tan sols a les sancions únicament pecuniàries. 
 

2. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’interessat 
disposarà d’un termini de quinze dies per formular al·legacions a la resolució 
d’inici i proposar els mitjans de prova que vulgui fer valer aportant els 
documents o informacions que consideri oportuns per a la defensa dels seus 
interessos. 

 

6. Segons  l’acta de presència de data 29 de març de 2017, el Sr. ACBV amb DNI 
núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat expedient 
sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va suposar la 
finalització del procediment. 

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

Tot això d’acord amb el que estableix l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que recull que en qualsevol moment abans de la resolució del procediment 
l’interessat podrà reconèixer la seva responsabilitat 

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

 
2. Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 
27/04/2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures 
tributàries i economicoadministratives, y la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30de juliol de 2013). 

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ACBV amb DNI núm. XXX, amb la retirada 

de la llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys i sis 
mesos, en ésser responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, 
comptadors a partir de la data 29 de març de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número 
CZ17/0013, seguit a D. ACBV, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència 
del pagament de  2.503,00 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 29 de març 
de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no 
posa fi a la via administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la Comissió de Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva 
recepció, de conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 
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Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
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 o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i 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). 

 
QUART.- Se li comunica que com se li ha retirat la llicència de caça i se 

li ha inhabilitat per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de Cooperació Local i Caça en un termini màxim de quinze dies, 
comptadors des de l’endemà a la recepció de la notificació de la present resolució. En 
cas d’incompliment, es podrà imposar, amb avís previ, multes coercitives amb una 
quantia de fins a tres-cents euros diaris, en virtut del que preveu l’article 72 de la Llei 
6/2006, de Caça i Pesca Fluvial, i l’article 99 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

 

 

 
 


