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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA  DE DIA 7 DE GENER DE 2015 
 

VICEPRESIDÈNCIA DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 

PUNT 1. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER 
DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DELS DRET DE COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Antecedents 

1. Dia 18 de setembre de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
acordar, entre d’altres, concedir les subvencions sol·licitades a aquelles associacions 
que reunien els requisits per accedir a la condició de beneficiari d’acord amb les bases 
reguladores de la convocatòria pública de subvencions aprovades per acord de Consell 
Executiu de data 29 de maig de 2013. 

2. Les associacions que es detallen varen presentar, d’acord amb el que s’estableix en 
la base catorzena de les bases reguladores de la convocatòria, la documentació 
justificativa de la subvenció. No obstant, les associacions no justifiquen la totalitat de 
l’import del projecte presentant en la sol·licitud de subvenció. 

3. Dia 22 de setembre de 2014, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre iniciar l’expedient per a la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció destinada a donar suport a programes de caire 
sociocultural dirigits a les persones majors, any 2013, per falta de justificació del total 
de la subvenció concedida. 

Aquesta resolució es va notificar a les associacions interessades i se lis va concedir un 
termini de quinze dies perquè al·leguin o presentin els documents que considerin 
oportuns. 

Transcorregut el termini indicat en el paràgraf anterior, les associacions no han fet 
al·legacions ni han presentat documentació. 

4. Dia 25 de novembre de 2014, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor del procediment, va emetre informe en relació a 
la procedència de, en aplicació de la legislació vigent, determinar la pèrdua al dret de 
cobrament de la subvenció concedida. 

5. Dia 25 de novembre de 2014, la TAG de Promoció Sociocultural amb el vistiplau 
del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic relatiu a 
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l’expedient per determinar la pèrdua parcial (per la diferència entre l’import adjudicat 
i l’import reconegut) del dret al cobrament de la subvenció concedida. 

6. Dia 16 de desembre de 2014, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient de conformitat. 

Fonaments 

1. L’òrgan competent per determinar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció 
és el Consell Executiu, d’acord amb el Decret d’organització del Consell de Mallorca 
aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de juliol), modificat dia 10 
d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 de març de 2012 (BOIB 
núm. 48, de 3 d'abril), dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, de 26 d'abril), i dia 25 
d’abril de 2014 (BOIB núm. 59 d’1 de maig). 

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
proposa al Consell Executiu que adopti el l’acord següent:  

1. Determinar la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció concedida, en la 
convocatòria de subvencions destinada a donar suport a programes d’activitats de 
caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2013, per falta de justificació del 
total de la subvenció concedida, a les associacions i pels imports (diferència entre els 
documents comptables “D” i “O”), i en conseqüència que els sobrants dels documents 
comptables AD de 2014 reverteixin a la partida pressupostària corresponent. 

NÚM. 
EXP NOM ASSOCIACIÓ CIF 

IMP 
PÈRDUA 
PARCIAL 

PM 8 Germandat de Mestres Jubilats i Mestres Jubilades de les Illes Balears G07411812 250,00 € 

PM 25 Associació Temps d'Oci G57035271 160,82 € 

PM 29 Asociación de Personas Mayores de Son Forteza G07270895 905,00 € 

PM 32  Agents Comercials Jubilats. Col·lectiu de Majors G07461940 34,00 € 

PM 41 Gent Gran del Coll d'En Rebassa G57090565 75,00 € 

PM 58 Associació A.B.E.X G07691850 260,00 € 

PM 75 L'Esplai Gent Gran "Es Fortí" G07403116 500,00 € 

PM 79 Associació de Veïns Son Dameto-Son Pizà (Coordinadora Gent Gran) G07541196 761,11 € 

PM 110 Grupo de Mayores de Sol Meliá de les Illes Balears G57351934 1.540,81 € 

PM 131 Federació d'Associacions de la Part Forana G57315020 900,00 € 
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LL 1 Associació de Persones Majors Colònia de Sant Pere G07265812 450,00 € 

LL 17 Asociación Amigos Tercera Edad de Son Servera G07229735 412,09 € 

MI 1 Associació de Persones Majors de Campos G07229511 536,27 € 

MI 12 Asociación de Mayores "Els Padrins" de Llucmajor G07852601 490,97 € 

T 1 Associació Gent Gran d'Andraxt G07282569 728,99 € 

T 3 Associació Tercera Edat de la Villa de Banyalbufar G07434673 936,41 € 

T 5 Asociación de Personas Mayores de Palmanyola G07546781 421,67 € 

T 7 Associació Gent Gran El Toro G57280380 194,00 € 

T 20 Asociación de Personas Mayores de Puigpunyent i Galilea G07285141 1.200,00 € 

T 24 Associació Gent Gran del Port de Sóller G57570822 552,00 € 

RA 2 Associació Amics de la Segona Edat de Binissalem G07333966 311,02 € 

RA 4 Associació Persones Majors de Búger G07289697 118,80 € 

RA 6 Associació Gent Major de Campanet G07746787 972,23 € 

RA 7 Asociación de Personas Mayores de Consell - Amigos Tercera Edad G07222300 450,00 € 

RA 8 Associació Jóvenes Mayores Es Garrovers G57311177 370,00 € 

RA 17 Associació Amics de la Tercera Edat de Lloseta G07112865 833,34 € 

RA 19 Associació d'Amics de la Tercera Edat Mancor de la Vall G07440035 119,05 € 

RA 30 Associació d'Amics de la Gent Gran de Caimari G57069999 632,00 € 

RA 32 Asociación de Personas Mayores de Selva G07478506 830,29 € 

RA 35 Associació Persones Majors de Cas Capità G57413684 791,67 € 

RA 36 Amics del Centre Sociocultural d'Inca G57363210 210,41 € 

MP 2 Associació de Persones Majors d'Ariany G07289333 32,00 € 

MP 4 Associació Persones Majors Lloret de Vistalegre G07143514 48,00 € 

MP 5 Associació d'Amics de la Tercera Edat de Llubi G07166069 185,19 € 

MP 6 Asociación de la Tercera Edad de Maria de la Salud G07291362 1.437,00 € 
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MP 12 Associació Persones Majors de Sant Joan G07302409 17,73 € 

MP 19 Associació de Persones Majors de Vilafranca G07165426 300,00 € 

MA 4 Associació Persones Majors del Port de Pollença G07499932 1.125,00 € 

MA 7 Sa Nova, Associació de Tercera Edat de Sa Pobla G07573272 710,36 € 

2. Notificar aquest acord a les associacions interessades i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

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

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

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

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

PUNT 2. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’EXPEDIENT PER 
DETERMINAR LA PÈRDUA PARCIAL DELS DRET AL COBRAMENT I EL 
REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L’ASSOCIACIÓ 
TEMPS D’OCI EN CONCEPTE DE LLOGUER DEL LOCAL SOCIAL ( 
LÍNIA 1) DINS EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN L’ÀMBIT DE LES 
PERSONES MAJORS, ANY 2013. 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident de Cultura, Patrimoni i 
Esports: 

Antecedents 

1. Dia 29 de maig de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors (BOIB núm. 83, d’11 de 
juny de 2013). 
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2. Dia 13 de juny de 2013, l’Associació Temps d'Oci va sol·licitar una subvenció 
econòmica per import de 14.400,00 € per al projecte LLOGUER (LÍNIA 1). 

3. Dia 18 de setembre de 2013, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va 
acordar, entre d’altres, concedir a  Associació Temps d'Oci una subvenció per import 
de 13283,64  € per al lloguer del local social (LÍNIA 1). 

4. Dia 26 de setembre de 2013, l’Associació Temps d'Oci, amb CIF G57035271, va 
presentar documentació justificativa de despeses, per un import total de 20397,26 € 
per el lloguer (Línia 1) efectuades en càrrec a la subvenció concedida. 

5. Dia 15 d’abril de 2014, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia en el qual posa de manifest, entre d’altres, la següent 
deficiència essencial:  

“2) en relació a la següent documentació justificativa de la línia 1 (lloguers): 

 

Núm. 

factura 

Data Identificació creditor  

/ Entitat expedidora 

NIF/DNI Total fra. 

9 01/09/2012 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

10 01/10/2012 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

11 01/11/2012 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

12 01/12/2012 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

1 01/01/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

2 01/02/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

3 01/03/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

4 01/04/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

5 01/05/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

6 01/06/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

7 01/07/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

8 01/08/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 

9 01/09/2013 CLAF 43096282D 1.355,00 € 
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La senyora CLAF és la presidenta de l’entitat, per tant cal indicar que d’acord amb 

l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

s’estableix que per a què sigui possible concertar l’execució total o parcial de les 

activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades al beneficiari, s’ha de 

fer en els termes que fixin les bases reguladores. Atès que a les bases reguladores no 

preveuen, ni regulen aquesta possibilitat no és possible dur a terme la contractació 

amb persones vinculades al beneficiari. 

6. Dia 5 de maig de 2014, registre de sortida núm. 9337, es va requerir a l’associació, 
entitat beneficiària de la subvenció, i se li va atorgar un termini de quinze dies per fer 
al·legacions, i presentar documents i justificacions (avís de rebut de dia 7 de maig de 
2014). 

7. Dia 21 de maig de 2014, la senyora IJVC en nom i representació de l’Associació 
Temps d’Oci va presentar escrit d’al·legacions en el qual es sol·licita que s’admetin 
les subvencions concedides a l’associació. 

8. Dia 29 de setembre de 2014, la Intervenció General del Consell de Mallorca va 
emetre informe de fiscalització prèvia en el qual posa de manifest que, revisada la 
nova documentació aportada, cal iniciar el corresponent expedient de reintegrament, 
d’acord amb els articles 37 i ss de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, ja que no s’han esmenat les deficiències posades de manifest en els 
informes anteriors i la consellera d’Hisenda i Funció Pública va concedir una bestreta 
del 50 % per import de 6.641,82 euros.  

9. Dia 28 d’octubre de 2014, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va 
resoldre iniciar l’expedient per determinar la pèrdua del dret al cobrament i el 
reintegrament de la subvenció concedida a l’Associació Temps d’Oci en concepte de 
lloguer del local social (línia 1) dins el marc de la convocatòria de subvencions 
destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2013. 

10. Dia 31 d’octubre de 2014, es va notificar la resolució anterior a l’Associació 
Temps d’Oci (avís de recepció de dia 6 de novembre de 2014). 

11. Dia 23 d’octubre de 2014, registre general d’entrada núm. 32920, la senyora IJVC 
en nom i representació de l’Associació Temps d’Oci va presentar escrit d’al·legacions 
en el qual es sol·licita que l’administració es pronunciï vers l’expedient (fs-20/13 inici 
reintegrament parcial i pèrdua del dret). 

12. Dia 2 de desembre de 2014, el secretari tècnic de la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu en 
relació a l’expedient per determinar la pèrdua al dret de cobrament i el reintegrament 
parcial de la subvenció concedida. 

13. Dia 3 de desembre de 2014, la TAG de Promoció Sociocultural amb el vistiplau 
del secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic relatiu a 
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l’expedient per determinar la pèrdua del dret al cobrament i reintegrament parcial de 
la subvenció concedida. 

14. Dia 19 de desembre de 2014, la Intervenció General del Consell de Mallorca emet 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar 
l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2013 (BOIB núm. 83, d’11 
de juny de 2013). 

2. En l’article 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en 
l’article 94 del Reial decret 887/2006 es regula el procediment per declarar la pèrdua 
del dret al cobrament de la subvenció i pel reintegrament de subvencions 

3. En l’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
apartat tercer in fine i en l’article 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003, general de subvencions, es regula la 
pèrdua del dret al cobrament de la subvenció en cas de falta de justificació o de 
concurrència d’alguna de les causes previstes a l’article 37 de la LGS. 

4. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret de 
cobrament i al reintegrament de la subvenció concedida és el Consell Executiu del 
Consell de Mallorca, d’acord amb el que s’estableix en el Decret d’organització del 
Consell de Mallorca aprovat dia 15 de juliol de 2011 (BOIB núm. 111, de 21 de 
juliol), modificat dia 10 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre), dia 15 
de març de 2012 (BOIB núm. 48, de 3 d'abril), dia 11 d'abril de 2012 (BOIB núm. 59, 
de 26 d'abril) i dia 25 d’abril de 2014 (BOIB núm. 59 d’1 de maig). 

Per tot això, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
proposa al Consell Executiu que adopti l’acord següent: 

1. Acordar el reintegrament, per import de 6.641,82 euros, del 50 % de la subvenció 
concedida, i declaració de la pèrdua del dret de cobrament, per import de 13.283,64 
euros, de la subvenció en concepte de lloguer de locals socials per a l’any 2013 (línia 
1) ja que no queda esmenada la deficiència essencial número 2 posada de manifest en 
els informes de fiscalització prèvia de la Intervenció General del Consell de Mallorca 
de dia 15 d’abril de 2014 i de dia 29 de setembre de 2014: “La senyora CAF és la 
presidenta de l’entitat, per tant cal indicar que d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), s’estableix que per a què 

sigui possible concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades 

amb persones o entitats vinculades al beneficiari, s’ha de fer en els termes que fixin 

les bases reguladores. Atès que a les bases reguladores no preveuen, ni regulen 

aquesta possibilitat no és possible dur a terme la contractació amb persones 

vinculades al beneficiari”. 



 8

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix en l’article 37.1 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, a l’import a reintegrar s’ha d’afegir-li l’interès de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què 
s’acordi la procedència del reintegrament. 

2. Sol·licitar a l’òrgan instructor del present expedient la realització de la liquidació 
final de l’import total a reintegrar per l’Associació Temps d’Oci. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació Temps d’Oci i a la Intervenció General del 
Consell de Mallorca. 

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
alternativament, els recursos següents: 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a 
partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

b) El recurs de reposició potestatiu davant el Consell Executiu, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. Contra la 
desestimació expressa d’aquest recurs de reposició, hi podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs de reposició. 

Si ha transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició potestatiu i no 
n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 

No obstant l’anterior, es pot interposar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que 
considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ14/0128, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Medi Ambient: 

Primer. Vist l’expedient sancionador  número CZ14/0128, incoat a D. ASM amb DNI 
41389053R,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de 
Caça del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.  
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Segon. D’acord amb allò que preveu l’article 11 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la 
Comunitat  Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, l’interessat a data 
12 de desembre de 2014 va reconèixer la seva responsabilitat en l’esmentat expedient 
sancionador mitjançant el pagament de la sanció de 2.236,15 euros. 
 
Per tant, des del mencionat dia comença a comptar la retirada de la llicència de caça i 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
Tercer.- L’actual expedient es va iniciar per: 
 

• Caçar amb un aparell reproductor del cant del tord. 
• Caçava sense assegurança obligatòria del caçador. 

 
Se li varen decomissar quinze tords i l’arma emprada. 
 
Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 
 

1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la 
caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 
pugui contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 
caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 
 
b) Armes que disparin dards tranquil·lizants. 
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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.» 
 

2. L’interessat ha presentat còpia de l’assegurança del caçador vigent el dia dels 
fets 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. 
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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.” 

 
Atès 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: 
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a) Quinze  exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 

L’import total de la indemnització exigible ha estat de 135,15 euros. 
El import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, ha 
estat de  2136,15 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

 

Quart.- 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. 
 
Quint.- 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. 

- 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). 

- Decret de Presidència de 15 de juliol de 2011 pel qual es determina l’organització 
del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 111 de 21/07/2011) 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, la consellera executiva de Medi Ambient 
proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD  

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. ASM amb DNI 41389053R, 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 12 de desembre de 2014, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ14/0128, 
seguit a D. ASM, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament 
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de  2.236,15 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 12 de desembre de 
2014. 

SEGON.- 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 107.1, 114 i següents de 
l’esmentada Llei 30/1992. 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia 
següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense 
que s'hagi notificat la resolució). 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de 
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

TERCER.- Si se li sanciona amb la retirada de la llicència de caça i la 
inhabilitació per a obtenir-la, li adverteix de la obligació de dipositar-la en aquesta 
Direcció Insular de 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. 
 
 


