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RELACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL 
CONSELL DE MALLORCA  DE DIA 12 D’AGOST DE 2015 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 

PUNT 1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (29-7-2015) 

PUNT 2. DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DEL CONSELL EXECUTIU EN 
MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ A FAVOR DE LES CONSELLERES I 
DELS CONSELLERS EXECUTIUS.  

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

Fets 

1. Dia 10 de juliol de 2015 es va dictar el decret pel qual es regula l’organització del 
Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol). Aquest decret disposa, a 
l’apartat d) de l’article 1, que correspon al Consell Executiu, com a titular de la funció 
executiva del Consell de Mallorca, «contractar i atorgar concessions, incloses les 
pluriennals fins a quatre anys, en la quantia que es determini en les bases d’execució 
del pressupost, quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca.»  

2. La base 24 de les Bases d’Execució vigents atribueix al Consell Executiu les 
contractacions superiors a 70.800,00 €. No obstant això, el conseller executiu o la 
consellera executiva d’Urbanisme i Territori (ara, Territori i Infraestructures) és 
competent per contractar obres d’infrastructures per import igual o inferior a dos-
cents mil euros (200.000,00 €), IVA exclòs, així com autoritzar i disposar les despeses 
que se’n deriven. 

3. La periodicitat de les reunions del Consell Executiu no ajuda a agilitar la tramitació 
dels expedients; per això es fa aconsellable delegar en els consellers executius i en les 
conselleres executives tots els actes administratius que la normativa vigent atribueix 
als òrgans de contractació, i que degut a la seva escassa transcendència, no 
requereixen l’informe preceptiu de la Secretaria General de la Corporació, segons 
estableix el núm. 8 de la disposició addicional segona 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. 

4. Informe favorable de la Secretaria General. 

Fonament Jurídic 

L’article 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,  preveu que els 
òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar l’exercici de les 
competències que tenguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa organització. 

Acords 

Atès tot l’anterior, es proposa al Consell Executiu l’adopció dels acords següents: 
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1. En matèria de contractació, el Consell Executiu delega les seves atribucions a favor 
de les conselleres executives i dels consellers executius, inclosa la concessió de la 
pròrroga dels contractes a què es refereix l’article 213.2 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. Això no obstant, resten  exceptuades d’aquesta delegació, 
els acords relatius a: 

a) Aprovació dels plecs dels plecs de clàusules administratives particulars. 

b) Interpretació, modificació i resolució dels contractes. 

2. En els actes administratius que es dictin en l’exercici d’aquesta delegació, s’ha 
d’assenyalar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictats pel Consell 
Executiu. 

3. Publicar el contingut d’aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que 
comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica. 

 

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS  

PUNT 3.  APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN 
ESPÈCIE DEL CIRCUIT D’ARTS ESCÈNIQUES DE MALLORCA 2015 
(CAEM). 

 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

Antecedents 

1. El director insular de Cultura, mitjançant memòria justificativa de data 31 de 
juliol de 2015, ha posat de manifest la necessitat de dur a terme la Convocatòria 
de subvencions en espècie del Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca (CAEM), 
per a l’any 2015.  

2. El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, 
mitjançant resolució de dia 3 d’agost de 2015, va aprovar iniciar l’expedient de la 
Convocatòria de subvencions esmentada anteriorment per a l’any 2015. 

3. El Servei Jurídic de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports ha 
emès informe favorable sobre els aspectes jurídics d’aquesta proposta. 

4.  A l’aplicació pressupostària 20.33490.46200 hi ha crèdit adequat i suficient 
per dur a terme la convocatòria esmentada, per un import de 175.000,00€. 

5. L’article 3.a) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 10 juliol 
de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol)  ha conferit les atribucions relatives a 
Activitats artístiques i culturals al Departament de Cultura, patrimoni i esports. 

6. El Servei d’Intervenció del Consell de Mallorca va emetre informe de 
fiscalització prèvia de conformitat relatiu a l’aprovació d’aquesta convocatòria de 
subvencions en espècie (FS 0XX/15,). 
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Fonaments  

1. L’apartat f) de l’article 1 del Decret, de 10 de juliol de 2015, d’organització del 
Consell Insular de Mallorca, (BOIB núm. 109, de 18 de juliol), confereix al Consell 
Executiu l’atribució per aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades en la quantia que es determini en les bases 
d’execució del pressupost, quan la competència no correspon al Ple. 

2. La base 24 de les d’execució del pressupost 2015 estableix que el Consell Executiu 
és competent per aprovar i resoldre subvencions, així com autoritzar i disposar 
despeses de quantia superior a 70.800,00 €. 

3. L’article 31.e) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca aprovat per 
Acord del Ple en sessió de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost), en la 
redacció vigent, atribueix als consellers executius la proposta al Consell Executiu de 
l’adopció dels acords escaients respecte de les matèries atribuïdes al seu departament. 

Per tot l’exposat anteriorment, en virtut de les atribucions que m’han estat conferides, 
propòs que el Consell Executiu del Consell de Mallorca adopti el següent: 

Acord 

1. Aprovar l’expedient 3/2015 relatiu a la Convocatòria de subvencions en 
espècie del Circuit d’Arts Escèniques de Mallorca (CAEM) 2015, adreçada a 
entitats d’administració local de Mallorca, o dels organismes públics que en 
depenen, i les bases que han de regir-la. 

2. Autoritzar una despesa de 175.000,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 
20.33490.46200 per atendre a les subvencions en espècie de la convocatòria 
esmentada. 

3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la. 

4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN ESPÈCIE DEL CIRCUIT D’ARTS 
ESCÈNIQUES DE MALLORCA 2015 (CAEM) 

Bases 

Primera. Finalitats 

El Consell de Mallorca, en l'exercici de les seves competències, a través d'aquesta 
convocatòria pretén la difusió de les arts escèniques, així com la promoció i la 
dinamització dels artistes o grups d’arts escèniques professionals de l’illa de Mallorca i, 
facilitar-ne la contractació per les entitats d’administració local o dels organismes 
públics que en depenen.  
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D’aquesta manera, a través de les actuacions que es duguin a terme, es pretén 
contribuir al coneixement, a la difusió i a la promoció d’un dels elements que formen 
part del nostre patrimoni cultural, les arts escèniques, i així posar-lo a l’abast del 
públic en general. Fomentant alhora uns espectacles que, donat el seu caràcter 
subvencionat, facilitin una política de preus públics que serveixin d’incentiu per a 
l’assistència als teatres.    

 

D’acord amb la finalitat exposada, aquesta convocatòria presenta unes característiques 
que concorden amb la intenció d’establir un instrument de foment eficaç en la difusió 
de les arts escèniques i, en aquest sentit, cal destacar el següent: 

a) Aquesta acció de foment té la intenció d’impulsar i de promoure la programació 
d’espectacles d’arts escèniques tant en els distints espais escènics públics que hi ha 
per tot Mallorca com en aquells locals o espais polivalents sempre que en aquests 
espais es dugui a terme una programació artística. 

 

b) D’acord amb la pretensió exposada de dinamitzar i de difondre les arts escèniques, 
a través de la contractació de representacions, un altre aspecte a destacar és la 
concessió de la subvenció en espècie. Atesa la difícil situació econòmica existent,  i 
amb la intenció de donar certesa a les entitats sol·licitants i facilitar-los la seva tasca 
de programació, el Consell de Mallorca posa al seu abast els espectacles dels artistes i 
grups professionals que hagin estat seleccionats per formar part de la borsa del CAEM 
2015 i que s’atorgaran en funció del procediment i dels criteris establerts a la base 
dotzena d’aquesta convocatòria.    

 

Segona. Objecte. Temporalització 

 

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions en espècie les sol·licituds de les 
entitats d’administració local de Mallorca, o dels organismes públics que en depenen, 
que vulguin participar en el CAEM 2015 amb la intenció de dur a terme la programació 
d’espectacles a Mallorca, realitzats pels professionals o per les empreses d’arts 
escèniques que ha seleccionat el Consell de Mallorca, mitjançant la borsa del CAEM 
2015, la llista dels quals s’ha publicat al BOIB (núm. 116, de data 1 d’agost de 2015) i 
es reprodueix a l’annex 7 d’aquesta convocatòria.  

Les entitats sol·licitants gaudeixen de plena autonomia en matèria de programació. En 
tot cas, la programació esmentada ha de complir els requisits i les condicions que 
s’estableixen a continuació: 

 

- L’espectacle contractat ha de ser un dels que han estat seleccionats pel Consell de 
Mallorca, i que formen part de la borsa del CAEM 2015. 
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- Cada entitat programadora pot sol·licitar un màxim de 10 espectacles, els quals 
aniran ordenats a la sol·licitud per ordre de prioritat. 

 

- La representació s’ha de programar en el període comprés entre l’1 d’octubre de 
2015, o la data de concessió dels ajuts en cas de ser posterior, fins el 13 de 
desembre de 2015 (ambdós inclosos). Un cop s’hagi realitzat l’atorgament de les 
subvencions en espècie, les entitats beneficiàries s’han de posar en contacte amb els 
artistes o les companyies amb la finalitat de fixar el dia i l’hora de la representació i, 
després, notificar-ho al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, d’acord amb 
l’establert a la base quinzena d’aquesta convocatòria. 

 

Tercera. Naturalesa de la subvenció 

 

Les subvencions d’aquestes bases tenen la consideració d’ajuts en espècie, tal i com 
recull la D.A. cinquena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE de 18 de novembre de 2003, en endavant LGS) i l’art. 3 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (en endavant RLGS). Per tant, el pagament de la subvenció no suposa cap 
desembors pecuniari en favor del beneficiari, sinó l’atorgament dels serveis 
subvencionats, prèviament adquirits pel Consell de Mallorca amb la intenció d’atorgar-
los a les entitats beneficiàries de la convocatòria. 

 

Per altra part, les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari i 
eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment, per les causes 
previstes en la llei o en aquestes bases; a més, no generen cap dret a l'obtenció d'altres 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.  

 

La naturalesa d’aquestes subvencions en espècie no permeten la concurrència amb 
altres ajuts, subvencions o recursos per fer front al catxet del grup l’actuació del qual 
està subvencionada. 

 

La concessió de la subvenció, determinada d’acord amb els criteris de la base dotzena,  
implica que l’entitat beneficiària ha de dur a terme una programació d’arts escèniques 
que ha de complir amb les condicions i els requisits que s’estableixen en el CAEM.  
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En queden excloses aquelles actuacions que siguin objecte de les subvencions 
nominatives del departament així com aquelles altres que ja estiguin subvencionats a 
través de les altres convocatòries del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. 

 

Quarta. Beneficiaris 

Poden ser-ne beneficiàries les entitats d’administració local de Mallorca de menys de 
60.000 habitants i els organismes públics que en depenen, que compleixin aquests 
requisits: 

- En el cas d’organismes públics, tenir entre els seus objectius i finalitats,  la cultura 
en general, o les arts escèniques  en particular. 

- Disposar d’un espai escènic o un espai polivalent adaptat a l’activitat escènica 
amb condicions adequades per desenvolupar una programació artística.  

- Disposar d’un tècnic responsable de l’espai escènic o espai polivalent on s’hagi de 
dur a terme la programació d’arts escèniques i/o d’un tècnic o persona responsable 
de la programació d’arts escèniques 

 

No obstant això, no en poden ser beneficiàries: 

- Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 
38/2003 general de subvencions (LGS). 

 

- Les que, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la 
proposta de resolució definitiva, no estiguin al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i 
amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca. 

(El fet d’estar al corrent davant les obligacions tributàries del Consell de Mallorca 
l’ha de verificar, d’ofici, la Tresoreria General del Consell de Mallorca). 

Cinquena. Dotació pressupostària 

 

Es destina a aquesta  convocatòria per atendre les subvencions en espècie la quantitat 
total de 175.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.33490.46200 o la que 
correspongui, sempre i quan hi hagi crèdit adequat i suficient. 

 

Consegüentment, aquest és l’import de què disposa el Consell de Mallorca per dur a 
terme la contractació dels espectacles (IVA inclòs), que han de ser objecte de les 
subvencions a concedir. 
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Sisena. Despeses subvencionables  

D'acord amb l'objecte d'aquesta convocatòria - la promoció dels artistes o grups 
professionals d’arts escèniques, i facilitar la programació d’espectacles -, la despesa 
subvencionable coincidirà amb la despesa contractada pel Consell de Mallorca, ja que 
la subvenció és en espècie i consisteix en l’atorgament a les entitats beneficiàries dels 
espectacles subvencionats que ha contractat, prèviament, el Consell de Mallorca amb el 
grup o artista (inclosos en la borsa de la CAEM 2015). 

 

Setena. Publicació de la convocatòria i de l’acord d’aprovació 

 

La convocatòria i les bases que la regeixen i la resolució de la convocatòria, s'han de 
publicar en el BOIB i en la pàgina web del Consell de Mallorca 
(www.conselldemallorca.net) i s'han de exposar en el tauler d'edictes del Consell de 
Mallorca. 

 

Vuitena. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució 

 

La tramitació i gestió d’aquesta convocatòria se subjecta als principis enumerats a 
l'article 8.3 de la LGS: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no 
discriminació, eficàcia i eficiència.  

 

El procediment de selecció dels beneficiaris es duu a terme mitjançant un règim de 
concurrència competitiva, en virtut de la qual es comparen totes les sol·licituds 
presentades amb la intenció d’establir-hi una prelació a través dels criteris prevists en 
la base dotzena d’aquesta convocatòria i la concessió es fa fins al límit de la quantitat 
establerta en la base cinquena.  

 

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de 
d’aquestes bases, de la convocatòria i dels actes que se’n deriven:  aprovació de la 
convocatòria, concessió i justificació de les subvencions i pagament. 

 

El Consell Executiu és l’òrgan encarregat de l’aprovació i resolució de la convocatòria. 
La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per 
vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d’exercir les facultats 
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previstes en l'article 24 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, 
general de subvencions, i les que s'esmenten en aquestes bases. L’òrgan instructor, 
quan ha rebut l’informe de la comissió tècnica avaluadora sobre les sol·licituds de 
subvencions i ha comprovat, per una banda, que les entitats proposades compleixen 
els requisits establerts a les bases i, per altra banda, si estan al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb les 
obligacions tributàries del Consell de Mallorca, dicta la proposta d’acord. Aquesta ha 
d'incloure la relació de beneficiaris amb indicació de l’espectacle subvencionat, 
l’import econòmic de la subvenció en espècie, a més de la resta de sol·licituds 
desestimades. 

 

Una vegada examinades les sol·licituds i emesa la proposta d’acord, l’òrgan 
competent l’elevarà al Consell Executiu, el qual resoldrà sobre la procedència de la 
subvenció.  

 

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d'aquest procediment és de 3 
mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, 
transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat  la resolució, s'entenen desestimades 
totes les sol·licituds. 

 

Novena. Sol·licitud i documentació adjunta 

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, 
mitjançant els models que facilita aquest Departament en aquestes bases però, en 
qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament 
l'entitat i la persona que la representa. Hi han de figurar els espectacles que es volen 
dur a terme en la temporalització que estableix a la base segona (entre l’1 d’octubre 
de 2015, o la data de concessió dels ajuts en cas de ser posterior, fins el 13 de 
desembre de 2015).   

 

S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:  

1. Model de sol·licitud (annex 1).  

2. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant i del DNI, NIE, NIF del  representant 
legal i, si s’escau, de la persona autoritzada per signar-la. 

3. Documentació acreditativa de la representació en virtut de la qual actua el/la 
signant de la sol·licitud.  S’ha d’acompanyar de certificat de nomenament i de 
vigència del càrrec. 

4. Declaració responsable davant d'autoritat administrativa de no incórrer en cap de 
les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de 
subvencions (annex 2) 
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5. Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat 
(annex 2). 

6. Descripció i característiques de l’espai escènic i/o l’espai polivalent on es pretén dur 
a terme o s’ha duit a terme els espectacles d’arts escèniques (per exemple: titularitat, 
ubicació, dimensió, capacitat, equipaments, altres característiques, etc.). 

7. Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de la 
persona autoritzada sobre qui és el tècnic responsable de l’espai on s’ha de 
desenvolupar la programació d’arts escèniques i/o el tècnic o la persona 
responsable de la programació d’arts escèniques. S’hi han d’indicar aquestes 
dades: nom i llinatges, telèfon, àrea a què pertany, càrrec, funcions, etc.)  

8. Declaració responsable del tècnic o regidor responsable de la programació d’arts 
escèniques que acrediti les representacions programades durant l’any 2014,  amb 
indicació del títol, del nombre de funcions realitzades, del nombre d’espectadors i 
dels llocs d’exhibició. 

 

No obstant això, no cal presentar els documents esmentats en l’apartat 2 si ja s’han 
presentat en ocasions anteriors (en aquest cas, cal indicar a quina convocatòria i any 
s’ha presentat), tret que hi hagi hagut canvis o se n'hagin expedit de nous. 

 

Les dades dels habitants del municipi no cal presentar-les; s’utilitzaran les darreres 
publicades a l’Instituto Nacional de Estadística. 

Nota: Atès el procediment de concessió de subvencions en espècie d’aquesta 
convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la 
documentació ressenyada i, en especial, els documents que van dels apartats 6 a 8, 
ambdós inclosos, es presentin acurats a fi de tenir tota la informació necessària per 
seleccionar les entitats beneficiàries. 

 

Desena. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds 

 

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el 
termini de 20 dies naturals des del dia següent a la publicació d’aquestes bases en el 
BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en dissabte, el termini s'ajorna fins a l'hàbil 
següent.  

 

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre 
Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 
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1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 
113 Palma).  

 

Així mateix, també es poden  presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 
38 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. En aquest cas, s’ha 
de comunicar aquesta circumstància a l’òrgan concedent el mateix dia mitjançant fax, 
no obstant això, si transcorregut el termini de 10 dies naturals, des de l’esmentada 
comunicació, no s’ha rebut la documentació no serà admesa en cap cas. 

 

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert 
perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi 
d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si 
aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals 
següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà en cap 
cas. 

 

Onzena. Esmena de deficiències 

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, 
l'òrgan instructor n'ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquin.  

 

Si, en el termini de 10 dies hàbils, l’entitat interessada no fa la rectificació reclamada 
o no presenta els documents requerits, el Consell de Mallorca, després d’haver pres la 
resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició. Això, d'acord amb 
l'article 71.1 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.  

 

Dotzena. Criteris d’avaluació 

El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva, és a dir, es 
comparen en un únic procediment totes les sol·licituds presentades per establir-hi una 
prelació, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació que es recullen en 
aquesta base. 

 

La determinació de l’ajut es fixa per una banda, en virtut de la puntuació total 
obtinguda  dels criteris de l’apartat A el que ens establirà l’ordre de prelació dels 
beneficiaris i, per altra banda, en funció del valor punt que s’explica en l’apartat B 
que ens determinarà el crèdit que s’assignarà a cada beneficiari per a la selecció dels 
espectacles, en funció de l’ordre de prioritat que hagi establert a la sol·licitud.  
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A) Criteris per determinar l’ordre de prelació dels beneficiaris. Valoració dels 
següents ítems:  

 

A.1 Volum de programació anual d’arts escèniques de companyies de Mallorca (any 
2014). Màxim: 5 punts 

- 21 o més representacions: 5 punts 

- Entre  11 i 20 representacions : 3 punts 

- Entre  6 i 10  representacions: 2 punts 

- Entre 5 i  1 representacions: 1 punt 

 

A.2 Nombre d’habitants del municipi. Màxim 3 punts.                     

- Menys de 10.000: 1 punt 

- Entre 10.000 i 15.000: 2 punts 

- Més de 15.001: 3 punts 

 

A.3 Nombre d’espectadors anuals (any 2014). Màxim 5 punts. 

-    Menys de 2.000: 1 punt 

- Entre 2.000 i 4.000: 2 punts 

- Entre 4.001 i 6.000: 3 punts 

- Entre 6.001 i 8.000: 4 punts 

-    Més de 8.000: 5 punts 

 

B) Valor del punt: La dotació de la convocatòria es divideix pel nombre total de les 
puntuacions obtingudes per part de les sol·licituds acceptades corresponents i, 
l’import resultant es multiplicarà per la puntuació individual de cada sol·licitud.  

Nota: El valor del punt s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir. 

Tretzena. Atorgament de la subvenció en espècie 
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La subvenció en espècie, atès el seu objecte, no suposa l’abonament d’una quantitat 
econòmica al beneficiari sinó, en el cas particular d’aquestes bases, l’atorgament de 
l’espectacle subvencionat, per la qual cosa l’import econòmic de la subvenció en 
espècie és el preu del catxet de l’espectacle en qüestió (IVA inclòs) i, 
consegüentment, l’import econòmic total dels espectacles atorgats (IVA inclòs) no ha 
d’ultrapassar la dotació pressupostària prevista a la base cinquena. 

 

Atès que la dotació pressupostària assignada a aquesta convocatòria i la disponibilitat 
dels espectacles és limitada, les subvencions en espècie es concediran en funció de la 
puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de la base dotzena. 

 

El procediment consistirà en puntuar cada entitat programadora d’acord amb els 

criteris de l’apartat A de la base dotzena. 

 

Una vegada establert un ordre de prelació de les entitats, ordenades en funció de la 

puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de l’apartat A, es procedirà a 

l’assignació d’un crèdit en funció del valor de la puntuació obtinguda d’acord amb 

l’apartat B.  

 

D’aquesta manera, s’atorgaran els espectacles sol·licitats per cadascuna de les 

entitats en funció del crèdit obtingut fins exhaurir-lo, prioritzant les entitats que han 

obtingut més puntuació. Els espectacles subvencionats se seleccionaran d’acord amb 

l’ordre de prioritat establert per les entitats a la sol·licitud. 

 

Si hi ha empat en l’ordre de prelació entre dues entitats, s’aplicarà com a criteri de 

desempat prioritzar la sol·licitud de l’entitat del municipi que tengui un menor 

nombre d’habitants. 

 

A les entitats que no se’ls pugui atorgar un espectacle per haver-se esgotat la 

disponibilitat       d’aquest, se li atorgarà el següent que hagi sol·licitat, sempre 

seguint l’ordre de prioritat establert per l’entitat en la seva sol·licitud. 

 

Atès que la dotació pressupostària assignada a aquesta convocatòria i la disponibilitat 
dels espectacles és limitada, les subvencions en espècie es concediran en funció de la 
puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de la base dotzena. 
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En el cas que, quan s’hagi finalitzat el procediment d’atorgament dels espectacles a 

les entitats beneficiàries, hi hagi un romanent de crèdit, aquest es destinarà a atorgar 

a l’entitat que estigui en primer lloc en la llista de prelació, un espectacle més, 

d’acord amb l’ordre de prioritat  de la seva sol·licitud, i així, successivament amb la 

resta d’entitats fins exhaurir el romanent de crèdit, a proposta de la Comissió 

d’avaluació i, en tot cas, abans de dictar la proposta d’acord de concessió. 

 

Catorzena. Comissió d’avaluació 

Per estudiar i per avaluar les sol·licituds, així com per fixar l’import de les 
subvencions de les sol·licituds, es constitueix la comissió tècnica d’avaluació que 
integra les persones relacionades a continuació: 

 

Presidència: Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura. El seu substitut és 
Juan José Riera Ferrer, cap de secció de Biblioteques.  

 

Secretaria: Ana María Catalán Carrera, cap del Servei Jurídic Administratiu del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. El seu substitut és Miquel Ferrer 
Alonso, cap de secció del Servei Jurídic Administratiu 

 

Vocals: 

-  Josep G. Bernales Sastre, cap de secció de Dinamització. El seu substitut és Gabriel 
Pons Homar, cap de secció de Museus i Belles Arts.  

- Josep Ll. Gallardo Llull, cap de producció del Teatre Principal. La seva substituta és 
Rosa Deià Simonet, tècnica del Servei de Cultura.  

- Maria Antònia Llompart Villalonga, tècnica del Servei de Cultura. La seva substituta 
és Cristina Llambias Cortés,  tècnica del Servei de Cultura. 

 

Aquesta comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts 
en la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per 
elaborar la proposta de resolució definitiva, que ha de reflectir tot el que estableix la 
base vuitena. La comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi a les entitats 
sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients. 

 

Quinzena. Obligacions del beneficiari 
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Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions 
normatives que són aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 
(BOIB núm. 132 de 3/11/01); les recollides en aquestes bases, i la resta que hi siguin 
aplicables. 

 

Concretament: 

- Notificar en el termini improrrogable de 10 dies, al Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Pl. Hospital, 4. 07012 Palma) 
comptadors des de la data de publicació en el BOIB de la concessió dels ajuts en 
espècie d’aquesta convocatòria, el lloc, data i horari prevists per a la representació 
(model annex 3). En conseqüència, les entitats beneficiàries s’han de posar en contacte 
amb els artistes o les companyies amb la finalitat de fixar el dia i l’hora.  

- Dur a terme la programació d’arts escèniques d'acord amb les condicions establertes 
en aquestes bases. 

- Comptar amb les condicions mínimes exigibles per dur a terme les representacions. 

- Haver sol·licitat i obtingut els permisos necessaris per dur a terme les 
representacions. 

- Córrer amb les despeses de qualsevol ordre que es puguin derivar de la funció. 

- Abonar les quantitats que puguin correspondre pel concepte de drets d’autor. 

- Acreditar davant el Consell de Mallorca la realització de la programació d’arts 
escèniques que s’ha d’imputar a la subvenció així com, també, el compliment dels 
requisits o de les condicions que la concessió de la subvenció, si escau, determini i 
notificar-li qualsevol modificació que se'n produeixi.  

- Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat 
o en les llibres registre que hagi de dur el beneficiari d'acord amb la normativa vigent, i, 
en el cas de no tenir obligació de dur-la, en la documentació que la substitueixi. 

- Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i control, si és el cas, de 
l’òrgan concedent i, en tot cas, de la Intervenció General del Consell de Mallorca i de 
la Sindicatura de Comptes. 

- Acreditar com se determina en aquestes bases, i abans de la redacció de la proposta 
de resolució definitiva de concessió, que està al corrent de les obligacions tributàries i 
de  la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions 
tributàries amb el Consell Insular de Mallorca.  

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts amb inclusió 
dels documents electrònics mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i 
control. 
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- Fer els programes, els cartells i altres elements publicitaris en llengua catalana i fer-
hi constar el patrocini del Consell de Mallorca, amb la inclusió de la imatge 
corporativa del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. 
En el cas d'utilitzar també altres llengües, la catalana haurà de tenir un tractament de 
preferència. 

- Reintegrar, si escau, el valor de les representacions atorgades d’acord amb l’establert 
a la LGS i al RLGS. 

  

Setzena. Justificació de la subvenció   

D’acord amb el que estableix la base tercera, atès que les subvencions d’aquesta 
convocatòria són ajuts en espècie, el pagament de la subvenció no consisteix en cap 
abonament en metàl·lic sinó en l’atorgament de la representació subvencionada. En 
aquest sentit, en virtut de l’article 34.3 de la LGS i de l’art. 72.3 del RLGS, 
l’abonament de la subvenció en espècie es durà terme quan l’artista o grup 
professional realitzi l’espectacle que ha estat atorgat.  

 

Per altra part, l’entitat beneficiària ha d’acreditar en el moment de lliurament de la 
subvenció en espècie objecte d’aquesta convocatòria (d’acord amb l’article 3.2 del 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) que està al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant de 
l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, 
així com que no es deutora per una resolució de procedència de reintegrament. En el 
primer cas, aquest requisit es pot complir a través d’una declaració responsable 
(vegeu model Annex 6) o amb la presentació dels certificats administratius 
corresponents d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social.  

 

Pel que fa referència al compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de 
Mallorca, l’acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució i, en relació al fet que el 
beneficiari no és deutor per una resolució de reintegrament ho fa, d’ofici, el centre 
gestor a través de l’òrgan instructor.   

 

Documentació justificativa de l’activitat subvencionada:   

1. Declaració responsable del representant legal de l’entitat beneficiària mitjançant la 
qual s’acrediti que s’ha realitzat l’activitat subvencionada (annex 5).  

2.. El full d'avaluació de les representacions dutes a terme, segons el model adjunt que 
figura en aquestes bases (annex 4), que s’han d’emplenar per cadascuna de les 
representacions. 
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3. En el cas que s'hagi editat material de divulgació i difusió (cartells, programes de 
mà, anuncis, fullets, etc.) se n’ha de presentar una mostra. En el cas que no s’hagi 
editat material de divulgació i difusió, s’ha de deixar constància expressa de la seva 
inexistència.  

4. Certificat de la intervenció o de la secretaria-intervenció de l’entitat d’administració 
local o, en el cas d’organismes públics, de la intervenció o de la secretaria-intervenció 
de què depèn, que acrediti, cas de què l’entitat beneficiària hagi obtingut ingressos per 
la venda d’entrades a taquilla de la representació que ha estat subvencionada, que 
aquests s’han utilitzat únicament per fer front a les despeses derivades del 
funcionament de l’espai escènic en el qual s’ha dut a terme la representació, i que 
l’entitat no ha obtingut cap benefici per aquesta activitat.  

 

El Consell de Mallorca pot demanar, així mateix, que es presenti la documentació que li 
sembli adient, ateses les característiques de cada cas. 

 

Termini de presentació: 

L’entitat beneficiària ha de presentar la justificació d’haver fet l'activitat 
subvencionada al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de 
Mallorca, en el 30 dies següents al de la representació. Això no obstant, la justificació 
de les representacions que es duguin a terme a partir del 16 fins al 30 de novembre de 
2015 s’ha de presentar, en tot cas, en la data límit del 15 de desembre de 2015, i les 
que es realitzin des de l’1 fins el 13 de desembre de 2015 s’ha de presentar, en tot cas, 
en la data límit del 30 de desembre de 2015.  

 

Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del Registre General 
del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del 
Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: 
General Riera, 113 Palma).  

 

Així mateix, es pot presentar en els llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 38 de la 
Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999. En aquest cas, s’ha de comunicar 
aquesta circumstància a l’òrgan concedent el mateix dia mitjançant fax, no obstant 
això, si transcorregut el termini de 10 dies naturals, des de l’esmentada comunicació, 
no s’ha rebut la documentació no serà admesa en cap cas. 

 

Si s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la 
segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d’acreditar que 
s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta 
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documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetre en cap cas. 

 

Dissetena. Absència o deficiències en la documentació justificativa de la 
subvenció 

Si l’entitat beneficiària no presenta la documentació establerta a la base anterior, se li 
ha de requerir perquè la presenti en el termini improrrogable de 15 dies, comptadors 
des de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment (art. 70.3 del RLGS). 

 

Si la documentació justificativa presentada té deficiències, l'òrgan instructor ha de 

requerir a l’entitat beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors 

des de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS). 

 

Divuitena.  Inspecció i comprovació 

El Consell de Mallorca pot inspeccionar i comprovar les activitats culturals que hagi 
subvencionat, per garantir l’adequada aplicació de la subvenció en espècie, sense 
perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o 
reglamentària, a altres organismes o institucions.  

 

Dinovena. Revocació i reintegrament de la subvenció 

L’incompliment, per part del beneficiari, de les obligacions contemplades en aquestes 
bases o en les reflectides en el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del 
Consell de Mallorca o el fet d’incórrer en alguna de les causes establertes en l’article 37 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, provoca la revocació de 
la concessió de la subvenció per part dels òrgans competents del Consell de Mallorca i, 
consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar la subvenció o, si és el cas, el reintegrament 
de les quantitats rebudes, d'acord amb el que estableixen: l’article 13 del Reglament de 
subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, l’article 40 i els articles del 
capítol II del Títol II de la Llei 38/2003 i els del capítol II del Títol III del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de 
subvencions. 

 

Atès que les ajudes d’aquesta convocatòria són en espècie, en el supòsit que se’n declari 
la procedència del reintegrament, es considerarà com a quantitat rebuda a reintegrar, un 
import equivalent a l’import del catxet de la representació o de l’import total de la suma 
dels catxets de les representacions (cas de ser més d’una). 
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En tot cas, serà exigible l’interès de demora corresponent, de conformitat amb el que 
disposa l’article 37 de la Llei general de subvencions. Tot això, d’acord amb l’apartat 3 
de l’article 3 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol. 

 

De la mateixa manera, l’alteració per part del beneficiari de les condicions o dels 
aspectes rellevants que s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de 
donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si n’és el 
cas, amb el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes 
esmentats en el paràgraf anterior. 

 

Vintena. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria 

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca 
no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan, que la va aprovar, 
l’ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del 
centre gestor. 

 

Vint-i-unena. Sancions 

L'incompliment d'aquestes bases i de la resta de la normativa vigent en matèria de 
subvencions està sotmès al règim d'infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

 

Vint-i-dosena. Recursos 

Contra la resolució de la convocatòria, que no esgota la via administrativa, es poden 
presentar els següents recursos: 

 

El recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el 
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació. 

 

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, hom pot interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 
dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la desestimació del 
recurs d’alçada.  
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Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, hom pot interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el mateix òrgan judicial esmentat, en el termini de sis 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta. Aquesta es 
produeix un cop transcorreguts tres mesos de la interposició del recurs, sense que se 
n’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. 

 

Vint-i-tresena. Normativa d’aplicació 

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es regeixen pel que estableixen les 
bases anteriors; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18/11/2003); el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 
25/7/2006);  el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de 
Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB 
núm. 132 de 3/11/2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament 
orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de 
juliol de 2001 i modificat el 13 d’octubre de 2011(BOIB núm. 158, de 20 d’octubre 
de 2011); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol de 2015); l'Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de 
Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 
10/8/1995) i modificada per la Llei 4/1999 i la resta de la normativa que hi sigui 
d'aplicació. 

 
PUNT 4. CONCESSIÓ DE LES AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2015 PER 
DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ I L’EDICIÓ DE LLIBRES I 
FONOGRAMES D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 
 
Antecedents 

 

1. En el BOIB núm. 66, de 30 d’abril de 2015, la Vicepresidència de Cultura, 
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca publicà l’edicte d’aprovació de la 
convocatòria d’ajudes de minimis de l’any 2015 per donar suport a la realització i 
l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural, en la base desena de la qual 
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s’estableix que el termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies, comptadors des 
de l’endemà d’aquesta publicació, per tant, fins a dia 25 de maig.  
 
2. Dia 23 de juny de 2015, la Comissió d’Avaluació es reuní i fixà els criteris 
d’avaluació de la convocatòria i estudià i avaluà les sol·licituds presentades. Així 
mateix, considerà que la documentació presentada per Impremta Muro SL / Ensiola 
no era suficientment aclaridora i acordà requerir-li que l’esmenàs, ajornant la fixació 
de l’import de la subvenció al compliment del requeriment.  
 

3. Dia 14 de juliol de 2015, la Comissió d’Avaluació es reuní i acordà l’exclusió de 
les sol·licituds presentades per Impremta Muro SL / Ensiola, atès que no havia 
presentat la documentació requerida dins el termini establert, i fixar l’import de la 
subvenció per a la resta de sol·licituds. 

 
4. Dia 21 de juliol de 2015, l’empresa Fona Artis SL presentà un document mitjançant 
el qual desistia de participar en la convocatòria, per la qual cosa, la Comissió 
d’Avaluació es reuní dia 22 de juliol de 2015 i acordà excloure la seva sol·licitud i 
fixar, novament, l’import de la subvenció per a la resta de sol·licituds. 
 

5. Així mateix, l’òrgan instructor i els Serveis Jurídics n’emeteren l’informe 
corresponent. 

 

6. Dia 3 d’agost de 2015, la Intervenció General n’emeté un informe pel qual es 
posaven de manifest dues deficiències. 

 

7. Dia 4 d’agost de 2015, la Comissió d’Avaluació es tornà a reunir amb la finalitat 
d’esmenar les deficiències que la Intervenció General havia manifestat en el seu 
informe. 

 
8. Dia 6 d’abost de 2015, la Intervenció General informà favorablement la proposta 
d’acord de concessió de la convocatòria d’ajudes de minimis per donar suport a la 
realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural. 
 
Fonaments 
 
D’acord amb l’apartat f) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), i d’acord amb la base 24 del 
pressupost vigent, correspon al Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries 
de subvencions per import superior a setanta mil vuit-cents euros (70.800,00 €), quan 
la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
Per tant, propòs al Consell Executiu que adopti aquest  
 

ACORD 
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1. Concedir les ajudes que es detallen en l’annex 1 (import de la subvenció per a 
obres libràries) per l’import total de vuitanta mil nou-cents setanta-dos euros amb 
vuitanta-quatre cèntims d’euro (80.972,84 €). 

2. Acréixer l’import de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €) destinat a obres 
discogràfiques amb el romanent que s’ha produït en l’import de les obres libràries, 
d’acord amb la base cinquena de la convocatòria (denou mil vint-i-set euros amb 
setze cèntims d’euro – 19.027,16 €), amb la qual cosa l’import destinat a obres 
discogràfiques s’acreix fins a quaranta-quatre mil vint-i-set euros amb setze 
cèntims d’euro (44.027,16 €). 

3. Concedir les ajudes que es detallen en l’annex 2 (import de la subvenció per a 
obres discogràfiques) per l’import total de vint-i-nou mil set-cents vuitanta-set 
euros (29.787,00 €). 

4. Denegar les sol·licituds que es detallen en l’annex 3.  
5. Disposar la despesa per l’import total de cent deu mil set-cents cinquanta-nou 

euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro (110.759,84 €), la qual s’ha de finançar 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 33400 77900 del pressupost vigent del 
Consell, a favor de les entitats beneficiàries que es detallen en l’annex 1 i l’annex 
2 d’aquest acord i pels imports individualitzats que hi figuren. 

6. Anul·lar l’import no compromès del document comptable A, amb el número de 
referència 22015003207, és a dir, catorze mil dos-cents quaranta euros amb setze 
cèntims d’euro (14.240,16 €) a la partida 20 33400 77900 i, consegüentment, el 
document comptable RC pertinent pel mateix import. 

7. Publicar aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la notificació de la desestimació del recurs d’alçada. Contra la desestimació per 
silenci del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el 
termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta, 
que es produeix un cop transcorreguts tres mesos de la interposició del recurs sense 
que se n’hagi notificat la resolució.  
 
No obstant això, hi podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Annex 1. Import de la subvenció per a obres libràries 
 
 

ENTITAT CIF PROJECTE QUANTITAT 
CONCEDIDA 

Sònia Delgado 
Pérez 

36935214C Històries del barri. Camins de G. Beltrán i 
B. Seguí 

3.000,00 € 

J. J. De Olañeta 37672090E Reines de Mallorques. A l'ombra del 

poder. Volum II d'Eusèbia Rayó Ferrer 
6.138,90 € 
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J. J. De Olañeta 37672090E Possessions, camins i paisatges de 

l'Arxiduc de G. Valero i J. C. Palos 
7.108,20 € 

J. J. De Olañeta 37672090E Palma, ciutat de llegenda. Volum II. 

Canavall. Ciutat baixa de Gaspar Valero 
6.300,45 € 

El Gall editor SL B07740699 Entre el caliu i la cendra. Memòries 1890-

1970 de Guillem Colom Ferrà 
5.977,35 € 

El Gall editor SL B07740699 Art de conró. 1747. Monserrat Fontanet 
de M. Fontanet i altres 

6.623,55 € 

El Gall editor SL B07740699 L'art capturat. Arxiu històric monumental 

de l'arquitecte Josep Ferragut i Pou 
6.623,55 € 

Lleonard Muntaner 
editor SL 

B07662059 L'esclata-sang a les Illes Balears. Cuina, 

medi ambient i tradició d'A. Pinya, J.C. 
Salom i S. Pinya 

6.623,55 € 

Lleonard Muntaner 
editor SL 

B07662059 Sobre els vicis de les dones i el seu 

tarannà variable. Catàleg de dones 

especialment sàvies, de J.B. Binimelis i A. 
Font (dir) 

4.858,71 € 

Lleonard Muntaner 
editor SL 

B07662059 Un segle de memòria viva. Cristòfol 

Pastor Pífol (Manacor, 1920) d’Antoni 
Tugores 

5.844,38 € 

Documenta Balear 
SL 

B07242621 Les ratapinyades de les Balears de J. 
Serra-Cobo, M. López-Roig i X. Bayer 

4.000,00 € 

Documenta Balear 
SL 

B07242621 El paisatge de l'Arxiduc de Nicolau 
Cañellas Serrano 

7.108,20 € 

Documenta Balear 
SL 

B07242621 La premsa a Mallorca en el segle XX 
d'Arnau Company Mates 

4.000,00 € 

Tebeos Dolmen 
editorial SL 

B57134892 Balears, abans i ara. Volum 5: els vàndals 
d'Antoni Marimon Riutort 

2.850,00 € 

Tebeos Dolmen 
editorial SL 

B57134892 Grans personatges de Catalunya d'Antoni 
Planas i Quim Bou 

3.916,00 € 

 

Annex 2. Import de la subvenció per a obres discogràfiques 
 
 
 

ENTITAT CIF PROJECTE QUANTITAT 
CONCEDIDA 

Produccions 
Blau SL 

B07100456 Enamorant-nos de Tomeu Penya 
 

4000,00 € 

Produccions 
Blau SL 

B07100456 El fil d'Ariadna d'Anegats 
 

4000,00 € 

Produccions 
Blau SL 

B07100456 Entre Selma i Denver de L'Équilibriste 
 

4000,00 € 

Antonio 
Fernández 
Castillo 

42946957T Balears: balls i cançons de l'Escolania de 
Blauets del Santuari de Lluc 4000,00 € 

Antonio 
Fernández 
Castillo 

42946957T Cant litúrgic i paralitúrgic a Lluc de 
l'Escolania de Blauets del Santuari de Lluc 4000,00 € 

Antonio 
Fernández 
Castillo 

42946957T I Ara d’Agustí Baró 
4000,00 € 

Runaway 
records SL 

B07902877 Dr. Zhaska 
 

1.529,00 € 

Runaway 
records SL 

B07902877 Sgt. Pepper's lonely hearts club band - 
Tribut bandes 90's Mallorca 

2.979,00 € 

Runaway B07902877 Amb una mica de soul de Doctor Gang 1.279,00 € 
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records SL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3. Relació de sol·licituds denegades 
 
 
 

ENTITAT CIF PROJECTE Justificació de l’exclusió 
Impremta Muro SL 
/ Ensiola editorial 

B07757404 Ramon Llull. Contes i exemples de 
Gabriel Ensenyat Pujol 

A l’empara de la base 
onzena 

Impremta Muro SL 
/ Ensiola editorial 

B07757404 Festes i balls populars a Muro de Damià 
Payeras Capó 

A l’empara de la base 
onzena 

Impremta Muro SL 
/ Ensiola editorial 

B07757404 La dama de les boires de Gabriel Janer 
Manila 

A l’empara de la base 
onzena 

Fona Artis SL B07818503 Ses 3 fonts de Rafel M. Creus A l’empara de l’article 63 
del Reglament de la Llei de 
subvencions 

 
 

PUNT 5. PROPOSTA D'ACORD PER DETERMINAR EL 
REINTEGRAMENT I PÈRDUA DEL DRET PARCIAL AL COBRAMENT DE 
LA SUBVENCIÓ DESTINADA A DONAR SUPORT A PROGRAMES DE 
CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES MAJORS, ANY 
2014, ASSOCIACIÓ DE PERSONAS MAYORES DE ARIANY. 

 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 

Antecedents 

1. Dia 19 de març de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, 
any 2014, (BOIB núm. 41, de dia 25 de març de 2014). 
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2. Dia 23 d’abril de 2014, el senyor Juan Curient Canaves, en representació de la 
l’Associació de Personas Mayores de Ariany, va sol·licitar una subvenció de 1.980,00 
euros pel projecte “activitats socioculturals”. 

3. Dia 9 de juliol de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir les subvencions destinades a donar suport a programes 
d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors, any 2014, (BOIB 
núm. 96, de dia 17 de juliol de 2014). 

4. Dia 5 d’agost de 2014, la consellera d’Hisenda i Funció Pública va resoldre 
reconèixer i liquidar l’obligació a favor de l’Associació de Personas Mayores de 
Ariany, amb CIF G07289333 per import de 990,00 €, en concepte de bestreta del 50% 
de l’import de la subvenció concedida, i dia 14 d’agost de 2014 se’n va efectuar el 
pagament. 

5. Dia 27 de setembre de 2014, registre general d’entrada núm. 30140, el senyor Juan 
Curient Canaves, en representació de la l’Associació de Personas Mayores de Ariany, 
va presentar documentació justificativa del a subvenció concedida per import de 
973,50 euros. 

6. Dia 21 d’abril de 2015, el vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports va resoldre 
iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret 
al cobrament de la subvenció concedida. 

7. Dia 29 d’abril de 2015, es va notificar la resolució anterior a l’Associació de 
Personas Mayores de Ariany (avís de recepció de dia 4 de maig de 2015), i 
transcorregut el termini de quinze dies, l’associació no ha fet al·legacions. 

8. Dia 21 de maig, el secretari tècnic de la Vicerpresidència de Cultura, Patrimoni i 
Esports, òrgan instructor de l’expedient, va emetre informe justificatiu de la 
declaració de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida. 

9. Dia 21 de maig, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del secretari 
tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports va emetre informe jurídic de l’expedient relatiu 
a la declaració de reintegrament parcial de la bestreta i pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció concedida a l’Associació de Personas Mayores de Ariany. 

10. Dia 18 de juny de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

 

Fonaments 

 

1. Els articles 30.8, 34, 37, 40 i 42 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

2. Els articles 89 i 94 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la llei 38/2003, general de subvencions. 
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3. L’òrgan competent per resoldre el procediment relatiu a la pèrdua del dret al 
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 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de 
juliol). 

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

1. Acordar el reintegrament parcial de la bestreta de la subvenció destinada a donar 
suport a programes d’activitats de caire sociocultural dirigits a les persones majors per 
a l’any 2014, concedida a l’Associació de Personas Mayores de Ariany, G-07289333, 
per import de 16,50 euros,  ja que de percebre’s suposaria un excés sobre el cost de 
l’activitat subvencionada; així com la declaració de la pèrdua parcial del dret al 
cobrament de la subvenció per import de 1.006,50 € per falta de justificació del total 
del projecte presentat. 

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 de Personas Mayores de Ariany. 

3. Notificar aquest acord a l’Associació de Personas Mayores de Ariany 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, 
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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. 

S’aprova la proposta  
 

PUNT 6. PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADJUDICACIÓ DE 
SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA PER AL DESENVOLUPAMENT 
DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DELS CLUBS ESPORTIUS DE MALLORCA 

Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident 1r. i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports: 
 

Antecedents 

El 10 de desembre de 2014 el Consell Executiu va aprovar la convocatòria de 
subvencions per al desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de 
Mallorca. Aquesta acord es va publicar al BOIB núm. 10 de 20 de gener de 2015. 

La comissió avaluadora va emetre l’informe relatiu a la resolució de la convocatòria 
de subvencions per al desenvolupament de l’activitat esportiva dels clubs esportius de 
Mallorca. 

L’òrgan instructor de la convocatòria, ha emès l’informe sobre el compliment dels 
requisits de la bases de la convocatòria esmentada per part de les entitats beneficiàries 
recollides en els informes de la Comissió Avaluadora. 

L’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 
20.34101.48901 per atendre a la concessió de les subvencions proposades resta 
acreditada en virtut de la Reserva de Crèdit amb el núm. de referència 220150000142 
per un import de 150.000,00 €.  

Els clubs esportius han acreditat estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries (AEAT), amb el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social, 
en el moment de dictar-se la proposta de resolució d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 14.1.f) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.    

Atès el  previst a l’apartat f) de l’article 1 del Decret de 10 de juliol de 2015,  pel qual 
es determina l’organització del Consell de Mallorca, correspon al Consell Executiu 
del Consell del Consell de Mallorca. 

Per tot l’anterior, elev al Consell Executiu la següent  

 

Proposta d’acord  

 

Primer.- Aprovar i concedir les subvencions per un import total de 149.995,05 € 
(cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-cinc euros i cinc cèntims)  a favor dels clubs 
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esportius beneficiaris relacionats i en la quantia que s’indica a la taula de l’annex 1 
d’aquest acord. 

 

Segon.- Disposar d’una despesa de 149.995,05 € (cent quaranta-nou mil nou-cents 
noranta-cinc euros i cinc cèntims) a càrrec de la partida pressupostària 
20.34101.48901, a favor dels clubs esportius beneficiaris que es relacionen a la taula 
de l’annex 1 i pels imports que hi consten. 

 

Tercer.- Barrar la diferència entre l’import autoritzat per aquesta convocatòria 
(150.000,00 €) i l’import disposat (149.995,05 €). 

Quart.- Denegar la subvenció a les entitats relacionades a la taula següent 
continuació pel motius que es detallen: 

 

Núm. Exp Entitat Causa 

CE2015/072 Club Élite Ramos & Brigitte No és un club esportiu (2.1.a) 

CE2015/117 Campanet Racket Club No compleix requisit 2.1.b) 

CE2015/091 Triatló Xtrem Calvià Sol·licitud presentada fora de termini 

CE2015/115 CD San Cayetano Sol·licitud presentada fora de termini 

CE2015/121 U.D. Rotler Molinar Sol·licitud presentada fora de termini 

 

Cinquè.- Tenir per desistides a les entitats relacionades a taula següent, d’acord amb 
el previst a l’apartat 7 de la convocatòria i a l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 

Núm. Exp Entitat 

CE2015/032 Club Nàutic S'Arenal 

CE2015/058 Playas de Santa Ponsa T.C. 

CE2015/063 Costazul Calvià 

CE2015/081 Club Hanol 

CE2015/087 Club Atletisme Porreres 
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CE2015/096 Club Hípic d’Artà 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en el termini d’un 
mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació. Contra la desestimació 
expressa del recurs d’alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la 
desestimació del recurs d’alçada. Contra la desestimació per silenci del recurs 
d’alçada, es pot interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis 
mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.  

Aquesta es produeix un cop transcorreguts tres mesos d’haver interposat el recurs, 
sense que se n’hagi notificat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si escau, 
qualsevol altre recurs que sigui pertinent. Tot, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
PUNT 7. PROPOSTA D’ACORD DE COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 271/2015, DE 15 D’ABRIL, DE LA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES 
ILLES BALEARS  (PO 73/2010). 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures que diu: 
 
La Sentència núm. 271/2015, de 15 d’abril de 2015 de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears  va acordar 
estimar el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord del Ple del Consell 
de Mallorca de dia 4 de febrer de 2010, que va desestimar el recurs especial en 
matèria de contractació interposat per Construcciones, Excavaciones y Asfaltos SA, 
(COEXA) contra el decret de la presidenta del Consell de Mallorca de dia 11 de 
desembre de 2009, mitjançant el qual es va adjudicar provisionalment a l’entitat 
ELSAMEX SA el concurs pel manteniment de la xarxa de carreteres del Consell de 
Mallorca en la zona 7 (exp. 19/2009) formalitzant l’adjudicació definitiva,   va 
anul·lar la resolució esmentada i va reconèixer el dret de la recurrent Construcciones, 
Excavaciones y Asfaltos SA, (COEXA) a ser indemnitzada pel Consell de Mallorca 
en l’import del 6% del preu del contracte d’acord amb l’oferta presentada per l’entitat 
esmentada i pel preu temporal en què no hagi pogut executar el contracte, sense 
computar eventuals pròrrogues.   
 
La Sentencia núm. 271/15 en el seu apartat cinquè dels fonaments de dret indica que  
la jurisprudència ha vingut acceptant el percentatge del 6 per cent en concepte de 
benefici industrial del contractista, com a forma de determinar la indemnització per la 
pèrdua de beneficis pel període en què no pugui executar el contracte, el mateix que la 
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legislació preveu pels supòsits de desistiment o suspensió de les obres ja iniciades per 
un termini superior a vuit mesos.  
 
Als efectes de l’aplicació del 6 per 100 del preu de les obres deixades de realitzar en 
concepte de benefici industrial, l’article 171 del Reia decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general de la llei de contractes de les 
administracions públiques indica que es prendrà com a preu del contracte el 
pressupost d’execució material amb la deducció de la baixa de licitació. El pressupost 
d’execució material ve descrit a l’article 131 del reglament com el resultat obtingut 
per la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i de 
les partides alçades.  
 
Dia 22 de juny de 2015 el cap de la Secció Econòmica de la Secretaria Tècnica de 
carreteres va emetre informe econòmic relatiu a l’execució de la Sentència núm. 
271/2015, de 15 d’abril de 2015 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de les Illes Balears, complint amb les previsions fixades al 
fonament 5è de la sentència, calcula el pressupost d’execució material (PEM) per a les 
quatre anualitat del contracte, deduint-li la baixa de licitació i aplicant-li el 6% del 
benefici industrial. D’acord amb els criteris anterior cal reconèixer una obligació per 
un import de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents vuit euros amb setanta-set cèntims 
(262.608,77€) a favor de l’empresa Construcciones, Excavaciones y Asfaltos SA amb 
CIF A07042435. 
 
PEM (a anualitats) Revisat  4.931.620,14€ 
BAIXA ADJUDICACIÓ 11.25% 554.807,27€ 
TOTAL PEM 4.376.812,87€ 
6% BENEFICI INDUSTRIAL  262.608,77€ 
 
Hi ha una reserva de crèdit per indemnització de responsabilitat patrimonial de 
carreteres del Consell de Mallorca  de dia 3 de juliol de 2015 d’un import de dos-cents 
seixanta-dos mil sis-cents vuit euros amb setanta-set cèntims (262.608,77€) amb 
càrrec a la partida pressupostària 55.45300.22620 del pressupost del 2015, amb el 
número d’operació220150015190. 
 
Per tot això, atès l’informe proposta de la cap de servei de la Secretaria Tècnica de dia 
20 de juliol de 2015 i l’informe de conformitat de la Interventora delegada de dia 23 
de juliol de 2015, d’acord amb l’article 1, j) del decret pel qual es determina 
l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol de 2015) i 
la Base 24.4 del pressupost del Consell Insular de Mallorca per a l’any 2015, elevo al 
Consell Executiu la proposta d’acord següent  
 
ACORD 
 
1. Executar la Sentència núm. 271/2015, de 15 d’abril de 2015, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda en les 
actuacions PO 73/10. 
 
2. Aprovar una indemnització econòmica a favor de l’empresa Construcciones, 
Excavaciones y Asfaltos SA, amb CIF A07042435 per un import de dos-cents 
seixanta-dos mil sis-cents vuit euros amb setanta-set cèntims (262.608,77€). 
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3. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de dos-cents seixanta-dos mil sis-cents 
vuit euros amb setanta-set cèntims (262.608,77€) a favor de l’empresa 
Construcciones, Excavaciones y Asfaltos SA, amb CIF A07042435, amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostària núm. 55.45300.22620, RC núm. 220150015190, de la 
Sentència núm. 271/2015, de 15 d’abril de 2015, de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
 
 
DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
PUNT 8. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, AUTORITZACIÓ I 
DISPOSICIÓ DE LA DESPESA QUE FA LA CONSELLERIA DE BENESTAR 
SOCIAL DEL CONSELL DE MALLORCA AL CONSELL EXECUTIU, 
CORRESPONENT A UNA APORTACIÓ ECONÒMICA EXTRAORDINÀRIA 
DEL CONSELL DE MALLORCA A L’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, PER A L’ANY 2015, PER FER FRONT A LES SEVES DESPESES, 
PER UN IMPORT DE 2.759.899,16€ EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva del Departament de 
Benestar i Drets Socials que diu: 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Ple del Consell de Mallorca aprovà definitivament, en data 14 de març 2015, la 
modificació de crèdits SUP01/15 en el pressupost del Consell de Mallorca per 
l’exercici 2015. 
 
Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 
40.23140.71000 amb un saldo per import de 2.759.899,16€. 
 
La cap de la Secció d’ingressos de l’IMAS,en data 18 de maig de 2015, informa de la 
necessitat de tramitar l’aportació consignada al pressupost de despeses del Consell de 
Mallorca a favor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 

Consta a l’expedient: 
 

• Informe justificatiu del cap de la Secció d’Ingressos de l’IMAS, de data 18 de 
maig de 2015. 

• Informe jurídic de data 18 de maig de 2015. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220150008650 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS-004/15 BIS I 
 

Atès l’abans exposat, l’Hble. Sra. Margalida Puigserver Servera, proposa al 
Consell Executiu del Consell de Mallorca, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

1.- Aprovar una aportació extraordinària per a un import de DOS MILIONS 
SET-CENTS CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
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AMB SETZE CÈNTIMS (2.759.899,16€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per cobrir les necessitats de capital per dur 
a terme la remodelació d’un pavelló de la Llar d’Ancians. 
 

2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import DOS MILIONS SET-CENTS 
CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS (2.759.899,16€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, CIF Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la 
partida pressupostària 40.23140.71000 (RC 220150008650) 
 
S’aprova la proposta  
 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PUNT 9. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ14/0159, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

Primer. Vist l’expedient sancionador  número CZ14/0159, incoat a D. MGRG amb 
DNI x,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de Caça 
del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.  
 
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 4 
de juny de 2015 va reconèixer la seva responsabilitat en l’esmentat expedient 
sancionador mitjançant el pagament de la sanció de 2001,00 euros més 100 euros pel 
rescat d’arma. 
 
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, mètode massiu i/o 

no selectiu 

 
1. És l’article 33 de la llei 6/2006 que estableix <<Estris, armes, municions, 

calibres i dispositius auxiliars  
 

1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de la 
caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
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a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 
pugui contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 

c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 
caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
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: 
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3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 

 
b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 
dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 
d'imatge electrònic per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 

 
b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.>> 

 
Se li va decomissar una escopeta dipositada a Intervenció d’armes, un casset i 
un altaveu extern i tres exemplars de peces d’espècies cinegètiques. 

 
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 Caza y Pesca Fluvial 
(BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el que 
disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
La sanció ha estat, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, de 
2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la 
durant un termini de dos anys. 
 
Com que les espècies capturades són espècies cinegètiques permeses la seva 
captura, i aquesta es va dur a terme  en dia hàbil de caça, amb tota la 
documentació establerta, es considera que no se li ha d’aplicar cap indemnització 
per les peces capturades. 

 



 34

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 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”. 

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. MGRG amb DNI x, 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 4 de 
juny de 2015, data del pagament de la sanció. 

 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ14/0159, seguit a 
D. MGRG, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  
2.101,00 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 4 de juny de 2015. 

 

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 
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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. 
 
QUART.- 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. 

PUNT 10. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ15/0008, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

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

Primer. Vist l’expedient sancionador  número CZ15/0008, incoat a D. JMC amb DNI 
x,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular de Caça del 
Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca.  
 
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 juny de 2015 va reconèixer la seva responsabilitat en l’esmentat expedient 
sancionador mitjançant el pagament de la sanció de 2001,00 euros més 100 euros pel 
rescat d’arma. 
 
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. 
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Tercer.- L’actual expedient es va iniciar per: 
 

• Caçar en refugi de fauna. 
 

Se li va decomissar l’escopeta que es diposità a Intervenció d’Armes de Palma 
 
Atès els fets denunciats són constitutius de les següents infraccions: 
 
Infracció molt greu, caçar o portar armes o altres mitjans de caça preparats per al seu 
ús en espai natural protegit on estigui prohibit fer-ho o en refugi de fauna, tipificada a 
l’article 73.6 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. 

 
La sanció ha estat, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, de 2001 
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 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”. 
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Vists els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

ACORD DE RESOLUCIÓ 

 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JMC amb DNI x, 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 
juny de 2015, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ15/0008, seguit a 
D. JMC, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  
2.101,00 euros,  d’acord amb l’ingrés de pagament de data 12 de juny de 2015. 

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 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. 
 
QUART.- 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. 

PUNT 11. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ14/0125, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
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Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0125 incoat al Sr. JFR 
amb DNI 30761998G com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la 
Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

 

Fets 

 
2. Mitjançant denúncia formulada per la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA de 

Sant Joan, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. JFR el passat 1 de novembre de 
2014 a la zona de Son Bordils situada al terme municipal d’Inca: 

 

Caçar auxiliat d’un aparell reproductor del cant del tord. 

 
3. Article 33 de la Llei 6/2006 «Estris, armes, municions, calibres i dispositius 

auxiliars 
 
2. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici 
de la caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 

 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals 
pugui contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 

 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de 
caça), ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 
 
d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
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. 
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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.» 

 
4. Se li va decomissar l’aparell reproductor del só i cinc tords. 

 
5. Per resolució de 17 de novembre de 2014 es va comunicar al Sr. JFR l’inici de 

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

 

6. La Sra. F va presentar escrit en nom i representació del Sr. JFR sol·licitant la 
reducció de la sanció ja que son pare és pensionista i té un dependent al seu 
càrrec. Proposa que se li augmenti la retirada de la llicència d’armes. 

 

7. A través de la proposta de resolució de dia 12 de febrer de 2015, es 
contestaren les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou 
termini de 15 dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

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

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

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

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

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

 

2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions 
legals i reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de 
febrer de 1994) pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per 
l’Administració de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat 
sancionadora, i s’han seguit tots els principis que regeixen la potestat i 
procediment sancionador regulats al Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, (BOE núm. 285 de 27 de novembre de 1992) de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú . 
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3. D’acord amb la documentació obrant a l’expedient i les al·legacions 
realitzades per l’interessat, els fets descrits són constitutius de la següent 
infracció: 
 
- 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: 

 

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

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

 

L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà 
ser de  2046,05 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
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Vistos els fets i fonaments jurídics esmentats, el conseller executiu de Desenvolupament 
Local proposa al Consell Executiu del Consell de Mallorca el següent: 
 

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. JFR amb el DNI x, amb una multa de 2046,05 euros i retirada 

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

 

Caçar auxiliat d’un aparell reproductor del cant del tord. 

 

2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 
de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 
núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 
de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 
el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 
pagament de la quantia de 100 euros. 
 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 
la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

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

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

 

4. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 
multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès 
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de pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els 
terminis següents: 

 

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

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

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

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 
el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 

PUNT 12. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA NÚMERO CZ14/0137, PER RECONEIXEMENT DE 
RESPONSABILITAT I PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 

Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu del Departament de 
Desenvolupament Local que diu: 
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Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0137 incoat al Sr. JPC 
amb DNI x com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 6/2006 
Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
8. Mitjançant denúncia formulada per la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA de 

Sant Joan, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els 
següents fets, suposadament comesos pel Sr. JPC el passat 26 d’octubre de 
2014 al vedat PM-10601 situat al terme municipal d’Algaida: 

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

Article 33. de la Llei 6/2006 «Estris, armes, municions, calibres i dispositius 
auxiliars 
 
3. 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. 

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. 
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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.» 

9. L’interessat  va presentar còpia de l’autorització del titular del vedat abans que 
s’iniciés el present procediment, i encara que es va posar en dubte la validesa 
d’aquesta, com que dins el procediment va comparèixer el titular del vedat i 
deixà constància que el Sr. P estava autoritzat a caçar dins el seu vedat el dia 
que es va aixecar l’acta de denúncia. 

 
S’ha de considerar que és d’aplicació 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 
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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.” 
 

10. Per resolució de 1 de desembre de 2014 es va comunicar al Sr. JPC l’inici de 
l’expedient sancionador per la comissió dels anteriors fets, constitutius 
d’infracció en matèria de caça, així com també la identitat de l’Instructor i 
l’òrgan competent per resoldre’l, donant a l’interessat un termini de 15 dies 
per poder contestar a l’acusació formulada, sense fer ús d’aquest termini. 

 

11. La Instructora va comprovar que la signatura de l’autorització aportada no 
coincidia amb la signatura que constava a l’expedient del  vedat com la del 
titular del mateix per la qual cosa va obrir període probatori donant termini a 
l’interessat per a que aportes autorització original i fotocòpia del DNI del 
titular del vedat, advertint a l’interessat que si no aportava aquesta 
documentació s’entendria que li mancava. 

 

12. A través de la proposta de resolució de dia 20 d’abril de 2015, s’explicaren els 
fets de l’expedient els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies per 
presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

13. En temps d’al·legacions es va personar davant la instructora de l’expedient el 
Sr. RPA, titular del vedat PM-10.601, on es trobà caçant al denunciat i deixà 
constància que el dia de la denúncia el Sr. P estava autoritzat per caçar dins el 
seu vedat.  

 

Fonament de dret 

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

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

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

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

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

 

5. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions 
legals i reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que 
estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de 
febrer de 1994) pel qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per 
l’Administració de la Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat 
sancionadora, i s’han seguit tots els principis que regeixen la potestat i 
procediment sancionador regulats al Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, (BOE núm. 285 de 27 de novembre de 1992) de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú . 

 

6. D’acord amb la documentació obrant a l’expedient els fets descrits són 
constitutius de la següent infracció: 
 
- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb 
el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 
20.000 € i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-
la durant un termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Es proposa, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

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

Acord 

 
5. Sancionar al Sr. JPC amb el DNI x, amb una multa de 2001 euros i retirada de 

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

 
- Caçar amb mitjans prohibits (casset) 
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6. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 
de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril 
de 2006), (BOIB núm. 61, de 27.04.06, modificada per la Llei 3/2013 BOIB 
núm. 106 de 30 de juliol de 2013), <<4. Les armes, si són de tinença lícita, han 
de ser retornades d’acord amb els supòsits següents: 

 
a) Quan la resolució recaiguda a l’expedient sigui absolutòria o quan s’acordi 
el sobreseïment o arxiu d’aquest. En qualsevol d’aquests casos, la devolució és 
gratuïta. 
 
b) Quan s’hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la possible 
indemnització, en els supòsits d’infracció. El rescat de l’arma requereix el 
pagament de la quantia de 100 euros. 

 
No obstant això, l’instructor de l’expedient pot acordar, una vegada dictada la 
proposta de resolució, la devolució de l’arma si el presumpte infractor satisfà 
la quantia del rescat i presenta aval bancari que garanteixi l’import total de la 
sanció i la indemnització proposades.>> 

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

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

 

8. S’adjunta a aquesta Resolució el document d’ingrés on figura l’import de la 
multa, la qual haurà de pagar-se a les entitats bancàries establertes a l’imprès 
de pagament d’acord amb l’establert a la Llei General Tributaria dins els 
terminis següents: 

 

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

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

Un cop transcorregut el termini anterior sense haver abonat l’import de la 
sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
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Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar 
el recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en 
el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de 
l’endemà de la desestimació presumpta. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
 
 


