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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (4-11-2015  I  13-11-2015). 
 
DEPARTAMENT PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A PROGRAMES 
D’ACTIVITATS DE CAIRE SOCIOCULTURAL DIRIGITS A LES PERSONES 
MAJORS PER A L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 10 de desembre 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 per a 
l’any 2015 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
 
2. Dia 29 de gener de 2015, registre general d’entrada núm. 2315, l’Associació Gent 
Gran de Son Ferriol va sol·licitar una subvenció econòmica per import de  4.000,00 
euros pel projecte ACTIVITATS SOCIOCULTURALS segons el detall següent: 
 
Despeses previstes 
Ball de Saló....................... 1.200,00 euros 
Gimnàstica........................ 1.200,00 euros 
Nordic Walking................ 1.200,00 euros 
Manualitats....................... 1.200,00 euros 
 
3. Dia 29 d’abril de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, entre 
d’altres, concedir a l’Associació Gent Gran de Son Ferriol la subvenció sol·licitada per 
import de 4.000,00 euros (BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015). 
 
4. Dia 3 de setembre de 2015, registre general d’entrada núm. 24087, el senyor Juan 
Ortega Cabellos, en nom i representació de l’Associació Gent Gran de Son Ferriol va 
sol·licitar la modificació del projecte degut a que els socis van decidir canviar l’activitat 
de manualitats per l’activitat de coral:  
 
Despeses previstes 
Ball de Saló....................... 1.200,00 euros 
Gimnàstica........................ 1.200,00 euros 
Nordic Walking................ 1.200,00 euros 
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Coral................................. 1.200,00 euros 
 
5. Dia 21 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 
 
6. Dia 20 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 

Fonaments 

1. Les bases 1, 2 i  13 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca el dia 10 de desembre 
de 2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 

2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 

3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 

 
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 
Mallorca que adopti el següent acord: 
 
1. Autoritzar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a donar suport a programes d’activitats de caire sociocultural 
dirigits a les persones majors per a l’any 2015, a l’Associació Gent Gran de Son Ferriol 
en el termes de la sol·licitud.  
 
2. Notificar aquest acord a l’Associació Gent Gran de Son Ferriol i a la Intervenció 
General del Consell de Mallorca. 
 
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 
No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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PROPOSTA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
SUBVENCIONAT EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME EN 
L’ÀMBIT DE  LES PERSONES MAJORS PER A L’ANY 2015, (LÍNIA 2 
(MANTENIMENT DE L’ENTITAT). 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Participació Ciutadana 
i Presidència: 
 
Antecedents 
 
1. Dia 10 de desembre de 2014, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, aprovar les bases de la convocatòria de subvencions destinades a 
fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, any 2015 (BOIB núm. 7 
de 13 de gener de 2015). 
 
2. Dia 11 de febrer de 2015, registre general d’entrada núm. 4234, l’Associació Majors 
Centre Cívic Colònia de Sant Jordi va sol·licitar una subvenció econòmica per import 
de  1.000,00 euros pel projecte MANTENIMENT (LÍNIA 2) segons el detall següent: 
 
Pressupost despeses manteniment: Premsa i Gestoria ......... 1.000,00 euros. 
 
3. Dia 13 de maig de 2015, el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar, 
entre d’altres, concedir a l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi la 
subvenció sol·licitada per import de 1.000,00 euros (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 
2015). 
 
4. Dia 2 de juliol de 2015, registre general d’entrada núm. 19121, la senyora Catalina 
Vidal Vidal, en nom i representació de l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de 
Sant Jordi va sol·licitar la modificació del projecte degut a despeses imprevistes:  
 
Pressupost despeses manteniment: Premsa, Gestoria, Productes de neteja i material 
d’oficina 1.000,00 euros. 
 
5. Dia 21 de setembre de 2015, la tag de Promoció Sociocultural amb el vistiplau del 
secretari tècnic del Departament de Participació Ciutadana i Presidència va emetre 
informe proposta relatiu a la sol·licitud de modificació del projecte. 
 
6. Dia 19 d’octubre de 2015, la Intervenció General del Consell de Mallorca va emetre 
informe de fiscalització prèvia de l’expedient. 
 
Fonaments 
 
1. Les bases 1 i 12 de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions 
aprovades per acord de Consell Executiu del Consell de Mallorca dia 10 de desembre de 
2014 (BOIB núm. 7 de 13 de gener de 2015). 
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2. Els articles 17.3.l, 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i els articles 64 i 86 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. 
 
3. L'apartat primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca aprovat dia 10 de 
juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), estableix que correspon al 
Consell Executiu aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes o subvencions a 
particulars o entitats públiques i privades quan la competència no correspon al Ple del 
Consell de Mallorca. 
 
Per tant, en base a tot l’exposat, el vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència proposa al Consell Executiu del Consell de 
Mallorca que adopti el següent acord: 
 
1. Autoritzar la modificació del projecte subvencionat en el marc de la convocatòria de 
subvencions destinades a fomentar l’associacionisme en l’àmbit de les persones majors, 
any 2015, línia 2 (manteniment de l’entitat) a l’Associació Majors Centre Cívic Colònia 
de Sant Jordi en el termes de la sol·licitud.  
 
2. Notificar aquest acord a l’Associació Majors Centre Cívic Colònia de Sant Jordi i a la 
Intervenció General del Consell de Mallorca. 
 
Contra aquesta acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs 
d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el termini 
d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació de dit recurs d’alçada. 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA 

 
PROPOSTA  D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I IBECON 2003 SL 
PER A REALITZAR PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu d’Economia i Hisenda: 
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L’article 6.h) del Decret, de 10 de juliol de 2015, pel qual es determina l’organització 
del Consell de Mallorca, assigna al Departament d’Economia i Hisenda les atribucions 
relatives a informació turística i suport a oficines locals d’informació turística. 

El centre de formació IBECON 2003 SL ha sol·licitat a aquest Consell que alumnes de 
l’activitat formativa ”Promoció Turística Local i Informació al visitant” puguin realitzar 
pràctiques no laborals a les Oficines d’Informació Turística. Aquesta formació està 
finançada pel SOIB dins el marc de la convocatòria de subvencions destinada finançar 
especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors 
desocupats de la convocatòria de 2014-2016. 

La directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania ha emès, el 27 
d’octubre de 2015, una memòria justificativa sobre la conveniència i l’interés de la 
Corporació en col·laborar-hi. 

De conformitat amb l’article 40 de la Constitució espanyola, els poders públics han de 
realitzar una política orientada a la plena ocupació, igualment, l’article 27 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears mana a les administracions públiques que impulsin, en 
l’àmbit de les seves competències, la formació permanent i l’ocupació estable i de 
qualitat. 

Atès l’informe-proposta de la cap de servei de la Secretaria Tècnica d’Economia i 
Hisenda de 30 d’octubre de 2015. 

En ús de les atribucions conferides a l’article 31.2.e) del Reglament orgànic de la 
Corporació, propòs al Consell Executiu del Consell de Mallorca, òrgan competent per a 
resoldre, de conformitat amb allò que disposa l’article 1.c) del Decret, de 10 de juliol de 
2015, pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 109, de 
18 de juliol), l’adopció del següent: 

ACORD 

1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’entitat IBECON 
2003, SL per a la realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat 
formativa HOTI0108 Promoció Turística Local i Informació al visitants, que s’adjunta 
com a Annex a aquest Acord. 

2. Comunicar-ho a l’entitat IBECON 2003 SL. 

 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DEL RECURS D’ALÇADA DEDUÏT CONTRA 
L’ACORD DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ 
DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 24 
DE FEBRER DE 2012 QUE ORDENÀ LA DEMOCILIÓ  DE LES OBRES DE LA 
PARCEL·LA 13 DEL POLÍGON 2 DE BANYALBUFAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructues: 
 
Una vegada resolt en via administrativa, mitjançant acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 de febrer 
de 2012, l’expedient de demolicio incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 13 del polígon 2 de Banyalbufar, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
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d’alçada per part del Sr. SPA, atès l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència 
de 2 d’octubre de 2015, la Consellera Executiva de Territori  i Infraestructures proposa 
que el CONSELL EXECUTIU del Consell de Mallorca adopti el següent 

                                          

ACORD 

 
Desestimar, de conformitat amb l’informe del cap de la secció jurídica de l’Agència de 
protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 2 d’octubre de 2015, el 
recurs d’alçada interposat pel Sr. SPA contra l’acord del Consell de Direcció de 
l’Agència de data 24 de febrer de 2012, que va resoldre el procediment de demolició 
incoat amb motiu de la realització d’actes d’edificació i ús del sòl sense llicència a la 
parcel·la 13 del polígon 2 del terme municipal de Banyalbufar. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut 
la notificació d’aquest acord. 

 

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que es 
consideri pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que 
regula la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  

 

DEPARTAMENT DE BENESTAR I DRETS SOCIALS 
 
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 400.000,00€ EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Ple del Consell de Mallorca aprovà definitivament, en data 4 de novembre 2015, la 
modificació de crèdits SUP10/15 en el pressupost del Consell de Mallorca per l’exercici 
2015. 
 
Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.41000 
amb un saldo per import de 400.000,00€. 
 



 7 

La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 9 de novembre 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 del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 
9 de novembre de 2015. 

• Informe jurídic de data 9 de novembre de 2015. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220150024983 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS004.15 BIS 2, de data 

11 de novembre de 2015. 
 

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 QUATRE-CENTS 
MIL EUROS (400.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per finançar la convocatòria d’ajudes a entitats privades 
sense ànim de lucre per finançar despeses de funcionament dels serveis de suport a 
l’habitatge supervisat a persones amb discapacitat intel·lectual. 

 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import QUATRE-CENTS MIL EUROS 

(400.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF Q-
0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la partida pressupostària 
40.23140.41000 (RC 220150024983) 
 
 
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 1.073.993,32€ EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Ple del Consell de Mallorca aprovà definitivament, en data 4 de novembre 2015, la 
modificació de crèdits SUP09/15 en el pressupost del Consell de Mallorca per l’exercici 
2015. 
 
Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.41000 
amb un saldo per import de 1.073.993,32€. 
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La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 9 de novembre 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 del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 
9 de novembre de 2015. 

• Informe jurídic de data 9 de novembre de 2015. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220150024985 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS004.15 BIS 4, de data 

11 de novembre de 2015. 
 

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

 
A C O R D 
 

1.- Aprovar una aportació extraordinària per a un import de UN MILIÓ 
SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-
DOS CÈNTIMS (1.073.993,32€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS 
SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per cobrir les necessitats de despesa per finançar 
l’increment del cost de personal i l’aportació per despesa corrent del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. 

 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import UN MILIÓ SETANTA-TRES MIL 

NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(1.073.993,32€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, CIF 
Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la partida pressupostària 
40.23140.41000 (RC 220150024985) 

 
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 850.000,00€ EUROS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Benestar i Drets 
Socials: 
 
ANTECEDENTS: 

 
El Consell de Mallorca aprovà, en data 5 de novembre 2015, la modificació de crèdits 
GEN01/15 en el pressupost del Consell de Mallorca per l’exercici 2015. 
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Al pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi figura la partida 40.23140.41000 
amb un saldo per import de 850.000,00€. 
 
La cap del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, en data 9 de novembre 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 del Servei de Gestió Econòmica de l’IMAS, de data 
9 de novembre de 2015. 

• Informe jurídic de data 9 de novembre de 2015. 
• Certificat de reserva de crèdit, número  220150024988 
• Informe de fiscalització prèvia d’Intervenció General FS004.15 BIS 3, de data 

11 de novembre de 2015 
 

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 VUIT-CENTS 
CINQUANTA MIL EUROS (850.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ 
D’AFERS SOCIALS, CIF Q-0700448-D, per cobrir les necessitats de despesa de l’Àrea 
d’Inclusió Social. 

 
2.- Autoritzar i disposar la despesa d’import VUIT-CENTS CINQUANTA MIL 

EUROS (850.000,00€) a favor de l’INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS, 
CIF Q-0700448-D, General Riera, 67, 07010 Palma, amb càrrec a la partida 
pressupostària 40.23140.41000 (RC 220150024988) 

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ14/0131. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0131 incoat al Sr. GCN 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 
Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 
Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. GCN el passat 
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13 de novembre de 2014 al vedat PM-11.403   (coordenades UTM 
512720//436783) situat al terme municipal de Felanitx: 

 
• Disparar al costat d’una instal·lació agrícola en ús. Una vegada 

comprovades les coordenades UTM que apareixen a l’acta de denúncia 
s’ha constatat que es disparà dins zona de seguretat a menys de cent 
metres de la instal·lació. En contret a 89 metres. 

• Caçar amb la llicència d’armes caducada. 
• Caçar sense autorització del titular del vedat. 

 
Se li varen decomissar un tudó, una tórtora turca i sis tords que es 
dipositaren a un centre benèfic. 
 

2. A l’expedient consta diligència de 24 de novembre de 2014 en la qual es deixa 
constància que va comparèixer davant aquest Servei una persona que mostrà 
llicència d’armes en vigor el dia dels fets i autorització del titular del vedat. 
Documentació que aportà el 26 de novembre segons el registre d’entrada.  

 
Atès que la signatura de l’autorització es semblava però no es podia determinar 
si era del titular del vedat segons l’expedient del vedat. El Servei es posà en 
contacte amb aquest el qual negà haver fet cap autorització a aquest senyor per 
la present temporada de caça. Per aquest motiu l’autorització aportada no es 
tindrà en compta. 
 

3. En relació a la llicència d’armes  com s’ha presentat abans que s’iniciés el 
present procediment, i atès allò previst a l’article 76 de la Llei 6/2006, de 12 
d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 de 27/04/2006), 
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i 
econòmic- administratives, 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). 
 

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

4. Es consideren zones de seguretat les recollides a l’article 21 de la llei 6/2006 
Balear de Caça i Pesca Fluvial 

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

e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions annexes, 

els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees 

recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius. 

 
f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal 
per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució publicada 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
3. En els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de les 
zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació 
específica com de domini públic. 
 
En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els 
corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables. 
 
En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen als 
dels elements relacionats on es trobin instal·lats. 
 
4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb 
escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les 
relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres 
dels del punt e) de l'apartat 2 del present article. 
 
Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb 
cartutxeria metàl·lica. 
 
5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general en el punt 
precedent queden adaptades amb caràcter específic en els següents casos: 
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a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració 
competent en matèria de caça, d'acord amb l’article 39 d’aquesta llei. 
b) A les zones de seguretat relatives a edificis habitables aïllats o a edificis 
agraris o ramaders en ús, el titular d’aquests edificis o parcel·les podrà autoritzar 
per escrit l’exercici de la caça quan sigui necessària per prevenir perjudicis 
ocasionats per les espècies cinegètiques, a caçadors autoritzats dins el vedat que 
inclou la parcel·la, sempre que no s’afecti a zones publiques o a tercers. 
 
6. No obstant el que es disposa en aquest article, en els trams de torrents inclosos 
en vedats de qualsevol categoria, s’hi pot practicar la caça, excepte en els casos 
en què la conselleria competent en matèria de caça dicti resolució en sentit 
contrari, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tram de torrent es 
considera inclòs en un vedat quan formen part d’aquest els seus dos marges.» 

 
5. Per resolució d’11 de desembre 2014 es va comunicar al Sr. GCN l’inici de 

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

 

6. L’interessat ha presentat al·legacions, en les quals, en resum, manifestà que ell 
estava en aquell punt perquè recollia una peça de caça, que no portava la 
llicencia d’armes  per errada però que l’havia renovada i aporta autorització del 
titular del vedat. 
 

7. Tenint en compte l’escrit presentat es considerà adient l’obertura d’un període 
probatori. Aquest document es va intentar notificar a l’interessat al domicili que 
consta a l’expedient i desprès de dos intents es va publicar al BOIB. 

 
Dins aquest període es sol·licità al titular del vedat PM-11.403 si havia autoritzat 
a caçar al Sr. C en el seu vedat. Així com informe complementari als agents 
denunciants per confirmar si varen veure disparar o no al denunciat en el lloc on 
recull l’acta de denúncia. 
 
El Sr. M, titular del vedat, va presentar escrit manifestant que el Sr. C tenia 
permís per caçar el dia de la denúncia. 

 

I els agents de Medi Ambient han emès informe, el 28 de maig, (del qual 
s’adjunta còpia) en el que deixen constància que varen veure disparar al Sr. C 
dins la zona de seguretat, explicant que caçava a la mala moguent-se dins tota 
aquella zona. Deixant constància que el cavall que es trobava dins la instal·lació 
agrícola propera estava molt nerviós a causa dels trets. 

 

2. A través de la proposta de resolució de dia  de 5 d’agost 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. La proposta de 
resolució es va publicar  el BOE núm. 254 de 23 d’octubre de 2015  
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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). 
 

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

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

 

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

 

3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 
descrits són constitutius de les següents infraccions: 
 

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

 

- Infracció lleu, caçar sense portar a sobre la documentació preceptiva, 
essent-ne titular, tipificada a l’article 75.22 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i 
Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) i que podrà ser sancionada, 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 60 
a 450 €. 
 

La sanció, atès el principi de proporcionalitat, podrà ser de 60 euros. 

 

En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
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) Sis exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
b) Dos tórtores turques (Streptopelia decaocto): 3,01€ per cada exemplar 
c) Un tudó (Columpa poalumbus): 15,02 € per cada exemplar. 
 

L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 75,10 euros. 
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El total de la sanció a imposar, incloent les infraccions com la indemnització, podrà ser 
de 2136,10 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a 
obtenir-la durant un termini de dos anys. 

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

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. GCN amb el DNI XXX, amb una multa de 2136,10 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: 
 

o Disparar dins zona de seguretat 
o Caçar sense portar l’autorització del titular del vedat, essent titular. 

 

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

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

sanciona amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas 
de que la posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir 
del dia següent a la recepció de la notificació de la present resolució; obligació 
que, en cas de no complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de 
multes coercitives, amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i 
com preveu l’article 72 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així 
com 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). 
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3. 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. 

 

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

 
Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ14/0156. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
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Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0156 incoat al Sr. JAFP 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
3. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció 
Insular de Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. JAFP el passat 
29 de novembre de 2014 a la zona lliure, coordenades UTM 530150//4395953 
situat al terme municipal d’Artà: 

 
• Disparar dins zona de seguretat. S’ha comprovat amb les coordenades 

UTM que es trobava a 75 metres d’un habitatge, i envoltant d’altres. 
 

4. Segons l’article 21 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial. 
 

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

e) Els habitatges aïllats amb els seus jardins i/o les seves construccions annexes, 
els edificis agraris o ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees 
recreatives, les zones d’acampada i els terrenys esportius. 
 
f) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui declarada com a tal 
per la conselleria competent en matèria de caça, mitjançant resolució publicada 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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3. En els supòsits previstos a les lletres b) i c) de l'apartat anterior, els límits de 
les zones de seguretat són els que per a cada cas estableix la seva legislació 
específica com de domini públic. 
 
En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els límits són els 
corresponents a les últimes edificacions o instal·lacions habitables. 
 
En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els límits corresponen als 
dels elements relacionats on es trobin instal·lats. 
 
4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la caça menor amb 
escopeta la franja de 100 metres de distància des dels límits exteriors de les 
relacionades en el punt d), la de 25 metres dels del punt a) i la de 100 metres 
dels del punt e) de l'apartat 2 del present article. 
 
Aquestes distàncies queden duplicades per a la pràctica de la caça major amb 
cartutxeria metàl·lica. 
 
5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general en el punt 
precedent queden adaptades amb caràcter específic en els següents casos: 
 
a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida per l'administració 
competent en matèria de caça, d'acord amb l’article 39 d’aquesta llei. 
 
b) A les zones de seguretat relatives a edificis habitables aïllats o a edificis 
agraris o ramaders en ús, el titular d’aquests edificis o parcel·les podrà autoritzar 
per escrit l’exercici de la caça quan sigui necessària per prevenir perjudicis 
ocasionats per les espècies cinegètiques, a caçadors autoritzats dins el vedat que 
inclou la parcel·la, sempre que no s’afecti a zones publiques o a tercers. 
 
6. No obstant el que es disposa en aquest article, en els trams de torrents inclosos 
en vedats de qualsevol categoria, s’hi pot practicar la caça, excepte en els casos 
en què la conselleria competent en matèria de caça dicti resolució en sentit 
contrari, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tram de torrent es 
considera inclòs en un vedat quan formen part d’aquest els seus dos marges.» 

 
5. Per resolució de 13 de gener de 2015 es va comunicar al Sr. JAFP l’inici de 

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

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

considera que el punt de coordenades que consta a la denúncia està a més de 
cent metres de qualsevol habitatge (aporta plànol situant les coordenades UTM 
de la denúncia  a mà).  

 
També manifesta que no s’ha detallat quin habitatge es trobava a 75 metres del 
punt on es trobava el caçador, i que ell es trobava a més de cent metres de 
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qualsevol habitatge disparant cap el sentit contrari, per la qual cosa manca 
tipicitat dels fets denunciats 
 

Sol·licità prova: 

Que es tengui per aportat el plànol presentat amb l’escrit d’al·legacions 

Testifical del Sr. LZC, caçador que es trobava el dia de la denúncia, per a que 
determini damunt d’una fotografia aèria on es trobaven els dos caçadors. 

 

7. A través de la proposta de resolució de dia 29 de juny de 2015, es contestaren les 
al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 dies 
per presentar al·legacions, fent ús  del mateix. 

 
8. L’interessat ha presentat escrit d’al·legacions, en el qual, en resum, manifesta 

que: 
 

- Se li va denunciar per disparar cap a zona de seguretat i per tant no se li 
pot sancionar per disparar dins una zona de seguretat.  Que el caçador es trobava 
a més de cent metres d’un habitatge. 
- Que a la denúncia no s’especificava en relació amb quin habitatge era la 
zona de seguretat i que ell no va disparar en aquesta zona. 
- Sol·licita la testifical del Sr. LZC i Sr JMPM. 

 

Fonament de dret 

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

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

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

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

- Instrucció interna del Departament de Medi Ambient sobre l’aplicació 
d’inhabilitació en les infraccions greus en matèria de caça i pesca fluvial de data 
de 26 de juny de 2014. 
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- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 
de 18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 
apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 
òrgans”. 

 

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. Als procediments sancionadors els agents de l’autoritat denuncien uns fets els 
quals posteriorment han de ser tipificats. 

 

A l’hora de tipificar aquests fets es tenen en compte totes les dades contingudes 
a l’acta de denúncia. Al present procediment queda determinat amb claredat que 
el sr. F va disparar a unes coordenades UTM concretes. 

 

Per aquest motiu, tenint en compte totes les eines que tenim a l’abast tant 
l’administrat com l’administració, s’ha determinat el punt concret del fet al lloc 
_coordenades UTM- on consta a l’acta de denúncia. El que ha permès tipificar 
els fets denunciats amb precisió. 

 

No posam en dubta que el marcador GPS de l’Agent marqués més de cente 
metres d’un habitatge... però de quin? Tenint en compte el tipus de terreny on es 
trobava el caçador, on s’ubiquen múltiples edificacions, és possible que el Sr. F 
estigués a més de cent metres d’un habitatge però també és cert que es trobava a 
setanta-cinc metres de l’habitatge situat a la parcel·la 102. 

 

Com a la denúncia es determina exactament el lloc dels fets i segons allò 
establert a l’article 7 de la Llei 6/2006 el caçador està obligat a conèixer els 
terrenys on exerceix l’acció cinegètica. Per tant, amb les dades que es detallen a 
l’acta de denúncia es dóna la suficient informació per garantir tots els drets del 
Sr. F. 

 

Des del moment  que l’acta de denúncia es determina amb precisió el lloc on es 
va veure disparar al caçador (coordenades UTM) permet que el caçador pugui 
defensar els seus drets i tenir tota la informació en relació amb els fets 
denunciats. 
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Caçar i disparar són dues accions diferents. Si l’agent no l’hagués vist disparar a 
l’acta de denúncia no s¡hauria deixat constància d’aquest fet i s’haurien 
denunciat altres fets. 

 

Per tant, la manifestació del Sr. F a l’escrit d’al·legacions, que no va disparar no 
es pot tenir per certa, ja que els fets constatats a document públic pels agents de 
l’autoritat tenen valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de 
règim jurídic de  les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. Per tant amb una simple manifestació no es trenca el principi de veracitat 
de l’acta de denúncia. 

 

En quant a la sol·licitud de testificals s’ha de dir que una vegada dictada la 
proposta de resolució, ja ha finalitzat la fase d’instrucció i, per tant, l’interessat 
no pot sol·licitar prova. El que pot fer és presentar al·legacions i qualsevol 
document que estimi adient; per aquest motiu, si així ho considerava podria 
haver aportat actes de manifestació. 

 

De tot l’anterior es desprèn que els fets descrits són constitutius de les següents 
infraccions: 

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

 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 

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

Acord 

 
2. Sancionar al Sr. JAFP amb el DNI XXX, amb una multa de 2001 euros i retirada 

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

 

• Disparar dins zona de seguretat.  
 

4. 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. 
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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.>> 

 
5. 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). 

 

6. 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. 

 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, l’interessat pot interposar el 
recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, en el 
termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació. 
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Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que 
correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la 
notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimant per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà 
de la desestimació presumpta. 
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps. 
 
No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ14/0108. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0108 incoat al Sr. SPN 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 

 
8. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 

Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en 
coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, suposadament 
comesos pel Sr. SPN el passat 4 de novembre de 2014 al vedat PM-10263 situat 
al terme municipal de Binissalem: 

 
• Caçant estant inhabilitat 
• Posseir llicència de caça estant inhabilitat. 

 
Se li varen decomissat onze tords. 
 

9. El Sr. P el 14 de novembre de 2014 presentà escrit aportant còpia de la llicència 
de caça i sol·licitant l’arxiu de la denúncia. 

 
10. El Sr. P es troba inhabilitat per acord de la Comissió de Govern del Consell de 

Mallorca que resolgué recurs d’alçada de l’expedient sancionador en matèria de 
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caça CZ14/017 notificat a l’interessat el 20 d’octubre de 2014. Dit expedient es 
va incoar per la mateixa infracció «caçar estant inhabilitat». 

 
11. Per resolució de 11 de desembre de 2015 es va comunicar al Sr. SPN l’inici de 

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

 
12. El Sr. C, en representació del Sr S ha presentat escrit negant que practiqués 

l’acció cinegètica, i a més manifestant que el denunciat tenia llicència de caça el 
dia de la denúncia. 

 

13. A través de la proposta de resolució de dia 20 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, fent ús  del mateix. 

 
14. L’interessat ha presentat escrit manifestant que l’expedient del que devé aquest 

expedient és nul.  
 

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). 
 

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

- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 
de 18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 
apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 
òrgans”. 
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2. En la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 
reglamentàries que fixa la legislació esmentada així com les que estableix el 
Decret 14/1994, de 10 de febrer (BOCAIB núm. 21 de 17 de febrer de 1994) pel 
qual s’aprova el Reglament del Procediment a seguir per l’Administració de la 
Comunitat Autònoma per a l’exercici de la potestat sancionadora, i s’han seguit 
tots els principis que regeixen la potestat i procediment sancionador regulats al 
Títol IX de la Llei 30/92, de 26 de novembre, (BOE núm. 285 de 27 de 
novembre de 1992) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú . 

 

3. En relació amb l’escrit presentat per l’interessat s’ha de dir que per acord de la 
Comissió de Govern del Consell de Mallorca s’ha inadmés i a la vegada s’ha 
desestimat la nul·litat de l’expedient CZ14/0017 el 12 de novembre de 2015. 

 

Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 
descrits són constitutius de les següents infraccions: 

- Infracció molt greu, caçar tenint retirada la llicència de caça o estant 
inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma, tipificada a 
l’article 73.7 de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà 
ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article  76.1 de la Llei 6/2006, amb 
una multa de 2001 a 20.000 €, i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini comprés entre dos i quatre anys. 
 

La sanció, atès allò exposat a l’article 67 apartat 2. Reincidència –tenint en 
compta que al Sr. Santos se li sancionà per la mateixa infracció a l’expedient 
CZ14/0017, essent ferma la resolució el dia que es va veure caçar a l’interessat- 
es quantifica en 3001,50 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini de tres anys.  

 

- Infracció greu, sol·licitar o posseir llicència de caça, o altres autoritzacions per 
a la pràctica de les diferents modalitats, estant inhabilitat per sentència judicial o 
resolució administrativa ferma o sol·licitar-la sense complir una sanció anterior 
per infracció a la normativa cinegètica, tipificada a l’article 74.19 de la Llei 
6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 
451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 

 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
obtenir-la duran un termini de sis mesos. 
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Es considera adient quantificar el període d’inhabilitació en sis mesos atès que la 
conducta del denunciat demostra mala fe, o al manco negligència, ja que estant 
inhabilitat i, per tant, obligat a presentar la llicència a la Direcció Insular de Caça 
no l’havia presentat i la va mostrar als agents. 

 

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: 
 

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

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 99,11 euros. 

 

El total de la sanció, incloent totes les infraccions i la indemnització, podrà ser 
de 3550,11 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
obtenir-la duran un termini de tres anys i sis mesos. 

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

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. SPN amb el DNI XXX, amb una multa de 3550,11 euros i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran un 
termini de tres anys i sis mesos com a responsable de les infraccions 
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administratives en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la 
realització dels següents fets: 

 

a. Caçant estant inhabilitat 
b. Posseir llicència de caça estant inhabilitat. 

 

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

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

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

 

3. 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. 
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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 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ14/0145. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CZ14/0145 incoat al Sr. SPÑ 
amb DNI XXX com a presumpte responsable de les infraccions que preveu  la Llei 
6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61, de 27 d’abril de 2006) 

Fets 
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1. Mitjançant denúncia formulada per l’Agent de Medi Ambient i el Guarda de 
Camp del Consell de Mallorca, es posaren en coneixement es posaren en 
coneixement d’aquesta Direcció Insular de Caça els següents fets, suposadament 
comesos pel Sr. SPÑ l’1 de novembre de 2014 al vedat PM-10490 situat al 
terme municipal de Sineu, portant llicència de caça, i que acompanyava al seu 
nebot Sr. GFP, menor d’edat, i s’havia allunyat d’ell més de cent metres, caçant 
ambdós amb escopeta. 

 
2. De la base de dades de llicències de la Direcció Insular de Caça es deixa 

constància que el Sr. Parrilla es trobava inhabilitat per l’expedient sancionador 
de caça CZ14/0017 des del 20 d’octubre de 2014, data en la que va rebre 
notificació d’acord de la Comissió de Govern que resolia el recurs d’alçada. 

 
Essent la seva obligació haver aportat la llicència de caça a l’expedient 
sancionador. 

 
3. Tots aquests fets poden ser constitutius de les següents infraccions: 

 
• Allunyar-se més de cinquanta metres d’un menor que caça amb arma de foc. 
• Caçar estant inhabilitat 
• Posseir llicència de caça estant inhabilitat per resolució administrativa ferma. 
 
4. Per resolució de 11 de desembre de 2014 es va comunicar al Sr. SPÑ l’inici de 

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

 
5. El Sr. C, en representació del Sr Santos ha presentat escrit negant que practiqués 

l’acció cinegètica sense estar habilitat a l’efecte perquè tenia llicència de caça. I 
al mateix  escrit neguen que estigués a més de cinquanta metres del menor. 

 

6. A través de la proposta de resolució de dia 20 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, fent ús  del mateix. 

 
7. L’interessat ha presentat escrit manifestant que l’expedient del que devé aquest 

expedient és nul.  
 

Fonament de dret 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

3. En relació amb l’escrit presentat per l’interessat s’ha de dir que per acord de la 
Comissió de Govern del Consell de Mallorca s’ha inadmés i a la vegada s’ha 
desestimat la nul·litat de l’expedient CZ14/0017 el 12 de novembre de 2015. 

 

Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen 
valor probatori, conforme a l’article 137.3 de la Llei 30/92, de règim jurídic de  
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els fets 
descrits són constitutius de les següents infraccions: 

- Infracció molt greu, caçar tenint retirada la llicència de caça o estant 
inhabilitat per sentència judicial o resolució administrativa ferma, tipificada a 
l’article 73.7 de la Llei 6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà 
ser sancionada, d’acord amb el que disposa l’article  76.1 de la Llei 6/2006, amb 
una multa de 2001 a 20.000 €, i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini comprés entre dos i quatre anys. 
 

La sanció, atès allò exposat a l’article 67 apartat 2. Reincidència –tenint en 
compta que al Sr. Santos se li sancionà per la mateixa infracció a l’expedient 
CZ14/0017, essent ferma la resolució el dia que es va veure caçar a l’interessat- 
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es quantifica en 3001,50 euros i retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per obtenir-la duran un termini de tres anys.  

 

- Infracció greu, sol·licitar o posseir llicència de caça, o altres autoritzacions per 
a la pràctica de les diferents modalitats, estant inhabilitat per sentència judicial o 
resolució administrativa ferma o sol·licitar-la sense complir una sanció anterior 
per infracció a la normativa cinegètica, tipificada a l’article 74.19 de la Llei 
6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 
451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 

 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 451 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
obtenir-la duran un termini de sis mesos. 

 

Es considera adient quantificar el període d’inhabilitació en sis mesos atès que la 
conducta del denunciat demostra mala fe, o al manco negligència, ja que estant 
inhabilitat i, per tant, obligat a presentar la llicència a la Direcció Insular de Caça 
no l’havia presentat i la va mostrar als agents. 

 

 - Infracció greu, allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci 
amb arma de foc, essent-ne el responsable, tipificada a l’article 74.32 de la Llei 
6/2006 de Caça (BOIB núm. 61, de 27.04.06) i que podrà ser sancionada, 
d’acord amb el que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 
451 a 2.000 € i possible retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació 
per a obtenir-la durant un termini de fins a dos anys. 

 

 La sanció, inicialment, es quantifica en 451 euros. 

 

El total de la sanció, incloent totes les infraccions, podrà ser de 3903,50 euros i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran un 
termini de tres anys i sis mesos. 

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

Acord 

 
1. Sancionar al Sr. SPÑ amb el DNI XXX, amb una multa de 3903,50 euros i 

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per obtenir-la duran un 
termini de tres anys i sis mesos com a responsable de les infraccions 
administratives en matèria de caça abans esmentades, imputades per a la 
realització dels següents fets: 
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• Allunyar-se més de cinquanta metres d’un menor que caça amb arma de foc. 
• Caçar estant inhabilitat 
• Posseir llicència de caça estant inhabilitat per resolució administrativa ferma. 

 

3. 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.>> 

 
4. 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). 

 

5. 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. 
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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 
 
 
 


