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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 15 DE MARÇ DE 2017 
 
PRESIDÈNCIA 
 
APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (8-3-2017). 
 
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
 
PROPOSTA D’ACORD DE CONCESSIÓ DE L’APORTACIÓ ECONÒMICA, 
ANUAL I ORDINÀRIA DE L’ANY 2017 DE LA FUNDACIÓ CASA MUSEU 
LLORENÇ VILLALONGA, PARE GINARD I BLAI BONET. 

 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident primer i conseller executiu de 
Cultura, Patrimoni i Esports que diu: 
 
Fets 

1. El Ple del Consell de Mallorca, el dia 2 de novembre de 1998, va acordar constituir la 
Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, que passà a ser Fundació Casa Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, per acord del Patronat pres en la sessió de 
dia 26 d’abril de 2006, a fi d’incorporar al patrimoni de la Fundació les cases pairals del 
Pare Ginard i de Blai Bonet. 

2. La Fundació ha sol·licitat a través de la documentació pertinent, amb data de registre 
d’entrada de 4 de gener de 2017, la concessió de l’aportació econòmica que el Consell 
de Mallorca li ha de lliurar enguany.  

3. En els pressuposts de 2017, existeix crèdit adequat i suficient en la partida 
nominativa 20.33330.48900 dotada amb 480.000,00 €, per atendre a l’aportació 
esmentada, en virtut del document comptable RC amb el núm. 22017/110 de l’aplicació 
20.33330.48900. 

4. Dia 10 de febrer de 2017, el director insular de Cultura  ha justificat, en la memòria 
pertinent, la concessió de l’aportació esmentada a càrrec de l’aplicació del Pressupost de 
2017. 

5. Dia 13 de febrer de 2017, la cap del servei de la Unitat Jurídica Administrativa ha 
informat favorablement sobre els aspectes jurídics de la concessió de l’aportació 
assenyalada. 

6. El 13 de febrer de 2017, el secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports ha proposat la concessió de l’aportació assenyalada a favor de la Fundació Casa 
Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet esmentada. 

7. El 23 de febrer de 2017, la Intervenció General ha emès informe favorable. 
 

Fonaments 

1. Les bases 33.2.b), 25.6 e) i 25.5 de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2017. 
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2. L’art. 34.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

3. L’art. 88 R.D. 887/2006 de 21 de juliol, reglament de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 

En virtut de tot el que s'ha exposat, i d’acord amb l’article 31 e) del Reglament orgànic 
del Consell de Mallorca, elevo al Consell Executiu, la següent proposta d’ 

Acord 

1. Aprovar i iniciar l’expedient 2/2017 relatiu a la concessió de l’aportació econòmica, 
anual i ordinària de l’any 2017 a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet”, titular del NIF G 07928930, per un import de 
480.000,00 € (capítol IV), en concepte de transferència corrent, per atendre a les seves 
despeses de funcionament i al seu Pla d’activitats. 

 

 

2.Concedir una aportació econòmica, anual i ordinària de 480.000,00 € (capítol IV), 
en concepte de transferència corrent, a favor de la Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, titular del NIF G07928930, per atendre al seu 
Pla d’activitats així com al seu funcionament i, consegüentment, autoritzar i disposar 
una despesa a favor de l’entitat esmentada, de 480.000,00 €, a càrrec de la partida 
20.33330.48900 (RC núm. de referència 22017/110), que li serà abonada en quatre 
pagaments trimestrals de 120.000,00 €. 

 

Les prescripcions que s’estableixen són les següents: 
 

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

 
            -     Còpia dels comptes anuals d’enguany auditats i aprovats 

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

 

Termini: Els documents abans esmentats s’han de presentar al més aviat possible i, en 
tot cas, el darrer dia per presentar-los és el 30 de desembre de 2018. 

 

Segona. Sense perjudici d’allò establert a la prescripció anterior, el beneficiari pot 
sol·licitar una bestreta de fins al 100% de l’aportació sense la necessitat de constituir 
aval, d’acord amb la base d’execució 25.5 del Pressupost de 2017, que estableix el 
següent: 

  

“5. Així mateix, també amb caràcter excepcional, quan l’acord de concessió de 

l’aportació ho prevegi, el conseller executiu d’Economia i Hisenda podrà 
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concedir i, consegüentment, reconèixer bestretes d’un màxim del 100% de 

l’import de les aportacions dineràries concedides a aquestes entitats, sense 

l’obligació de prestar aval.” 

 

Posteriorment, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha d’atorgar la bestreta 
sol·licitada, previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor de la 
despesa i la fiscalització favorable de la Intervenció General. 

 
3. Notificar aquest acord a les persones interessades. 

 

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

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

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

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu 
oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 
DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX 4 (ALUMNA IRENE FIGUEROLA 
OLIVARES) A L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
INSULAR DE MALLORCA I EL CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL SON LLEBRE DE MARRATXÍ PER A LA REALITZACIÓ 
DE PRÀCTIQUES FORMATIVES D’ALUMNES DE INTERPRETACIÓ DE 
LLENGUA DE SIGNES. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del vicepresident segon i conseller executiu de 
Participació Ciutadana i Presidència que diu: 
 
L’art. 19.3. de la Llei orgànica 2/2003, modificada per la Llei orgànica  1/2007, per la 
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, insta a les administracions 
públiques de les Illes Balears a garantir l’ús de la llengua de signes pròpia de les 
persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. 



 4 

 
D’altra banda la Llei  27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de 
signes espanyoles i se’n regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les 
persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-cegues, al seu art. 12 indica que les 
Administracions Públiques competents promouran la prestació de serveis de intèrprets 
en llengua de signes espanyola i/o en les llengües de signes pròpies de les Comunitats 
Autònomes si hi hagués, en el cas de que així es sol·liciti prèviament, per a les persones 
que siguin usuàries, a l’objecte de facilitar les relacions de les persones sordes, amb 
discapacitat auditiva i sord-cegues amb les Administracions Públiques. 
 
El Consell de Mallorca disposa, de personal intèrpret de llengua de signes dedicat a la 
interpretació de tots els seus actes institucionals (Sessions plenàries, Diades, pregons, 
conferències, rodes de premsa ...), a l’accessibilitat dels continguts principals de la web 
institucional mitjançant la interpretació dels mateixos i a l’atenció particular de persones 
sordes i sord-cegues usuàries dels seus serveis. 
 
Dins aquest àmbit, a la reunió del Consell Executiu de data 20 de març de 2013, es va 
aprovar l’acord de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Integrat 
de Formació Professional Son Llebre, de Marratxí, per a la realització de pràctiques 
formatives d’alumnes de interpretació de llengua de signes. L’esmentat acord continua 
actualment en vigor. 
 
Mitjançant escrit presentat al Consell de Mallorca el 13 de febrer de 2017 els 
responsables del CIFP Son Llebre sol·liciten que una de les seves alumnes (Irene 
Figuerola Olivares) pugui realitzar el seu període de pràctiques al Consell de Mallorca 
dins l’àmbit de l’acord de col·laboració esmentat i d’acord amb el contingut de l’annex 
4 (relació d’alumnes, període de pràctiques i tutor). 

 
Atès l’informe favorable del cap de Premsa del Consell de Mallorca de 20 de febrer de 
2017 on s’indica que l’aplicació del present acord no implica cap despesa pel Consell de 
Mallorca. 
 
Atès que la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja, intèrpret de llegua de signes del Consell de 
Mallorca, està d’acord a realitzar les tasques de tutora i coordinadora de les alumnes de 
pràctiques incloses dins l’annex esmentat. 
 
Atès el previst a l’art. 28 d) de Reglament Orgànic del Consell de Mallorca en relació a 
la base d’execució 23.4 del vigent pressupost del Consell de Mallorca quant a la 
competència del Consell Executiu per a l’aprovació de convenis independentment de la 
seva quantia. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb l'article 31.2 e) del Reglament 
Orgànic del Consell de Mallorca, el conseller executiu de Participació Ciutadana i 
Presidència proposa al Consell Executiu, l’adopció del següent  
 
ACORD 
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1. Aprovar l’annex 4 (relació d’alumnes, període de pràctiques i tutor) a l’acord de 
col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i el Centre Integrat de Formació 
Professional Son Llebre de Marratxí per a la realització de pràctiques formatives 
d’alumnes de interpretació de llengua de signes (alumna Irene Figuerola Olivares), que 
s’adjunta.  
 
2. Comunicar aquest acord al CIFP Son Llebre de Marratxí, al servei de Funció Pública 
del Consell de Mallorca i a la Sra. Ana Rosa Abejon Calleja. 
 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES 
 
RESOLUCIÓ DEL RECURS D’ALÇADA INTERPOSAT CONTRA L’ACORD 
DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL DE MALLORCA DE 31 DE 
MAIG DE 2013 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE 
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA A LA PARCEL·LA 114 DEL POLÍGON 2 DE 
BANYALBUFAR. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 
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 31 de maig 
de 2013, l’expedient de demolició incoat amb motiu d’infracció urbanística a la 
parcel·la 114 del polígon 2 de Banyalbufar, i havent-se interposat contra dit acord recurs 
d’alçada per part de la senyora ACV, actuant en nom i representació del senyor MBP, 
atès l’informe de la TAG de l’Agència de 10 febrer de 2017, 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 de la TAG de l’Agència de Protecció de la 
Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, de dia 10 de febrer de 2017, els motius 
al·legats en el recurs d'alçada interposat per la senyora ACV en nom i representació del 
senyor MBP, contra l’acord de 31 de maig de 2013, emès pel Consell de Direcció de 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, pel qual es 
va ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència a la parcel·la 114 del 
polígon 2 del terme municipal de Banyalbufar, consistents en la realització d’obres de 
reconstrucció total i ampliació d’una edificació d’uns 27 m2 amb tipologia d’habitatge 
amb fossa sèptica, de construcció d’un aljub amb solera de pedra d’uns 22 m2, i d’una 
pèrgola d’uns 9 m2; així com la restitució dels terrenys al seu estat anterior, tot això a 
càrrec de l’esmentat interessat, i impedir definitivament els usos a què donassin lloc.  
 
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. 
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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 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.   
 
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 30 
DE MAIG DE 2014 QUE IMPOSÀ LA SANCIÓ PER LES OBRES OBJECTE 
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 422 DEL POLÍGON 6 DE 
MARRATXÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 
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 30 de maig 
2014, l’expedient sancionador incoat amb motiu de les actuacions constitutives 
d’infracció urbanística a la parcel·la 422 del polígon 6 de Marratxí, i havent-se 
interposat contra dit acord recurs d’alçada pel Sr. CCSC i la Sra. ECS, atès l’informe de 
la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 10 de febrer de 2017, 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 de la TAG, cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de Defensa del Territori de de Mallorca, de 10 de febrer de 2017, el recurs 
d'alçada interposat pel Sr. CCSC i la Sra. ECS, contra l'acord del Consell de Direcció de 
l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca de 30 de 
maig de 2014, pel qual es va imposar les sanció per les actuacions realitzades en la 
parcel·la 422 del polígon 6 del terme municipal de Marratxí.  
 
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 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
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 30 
DE MAIG DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES 
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OBJECTE D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 422 DEL 
POLÍGON 6 DE MARRATXÍ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 
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 30 de maig 
2014, l’expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives 
d’infracció urbanística a la parcel·la 422 del polígon 6 de Marratxí, i havent-se 
interposat contra dit acord recurs d’alçada pel Sr. CCSC i la Sra. ECS, atès l’informe de 
la TAG cap de la Secció Executiva de l’Agència de 10 de febrer de 2017, 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 de la TAG, cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 10 de 
febrer de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. CCSC i la Sra. ECS, contra l'acord 
del Consell de Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial 
de Mallorca de 30 de maig de 2014, pel qual es va ordenar la demolició de les 
actuacions realitzades en la parcel·la 422 del polígon 6 del terme municipal de Marratxí.  
 
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 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
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 
D'ABRIL DE 2014 QUE ORDENÀ LA DEMOLICIÓ DE LES OBRES OBJECTE 
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA DE LA PARCEL·LA 260 DEL POLÍGON 9 
D'ALGAIDA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 
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 d'abril de 
2014, l’expedient de restitució incoat amb motiu de les actuacions constitutives 
d’infracció urbanística a la parcel·la 260 del polígon 9 d'Algaida, i havent-se interposat 
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contra dit acord recurs d’alçada pel Sr. CESP, atès l’informe de la TAG cap de la Secció 
Executiva de l’Agència de 9 de febrer de 2017, 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 de la TAG, cap de la Secció Executiva de 
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 9 de febrer 
de 2017, el recurs d'alçada interposat pel Sr. CESP, contra l'acord del Consell de 
Direcció de l'Agència de Protecció de la Legalitat urbanística i Territorial de Mallorca 
24 d'abril de 2014 pel qual es va ordenar la demolició de les actuacions realitzades en la 
parcel·la 260 del polígon 9 del terme municipal d'Algaida.  
 
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 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE 
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS DEL CONSELL DE MALLORCA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 

ANTECEDENTES 
 
El artículo 109 del TRLCSP, establece que la firma de contratos por parte de las 
administraciones públicas requiere la tramitación previa del expediente correspondiente, 
que inicia el órgano de contratación con la motivación de la necesidad del contrato i la 
justificación del procedimiento de contratación. 
 
La Central de Compras de la FEMP se creó por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
FEMP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley de contratos del 
Sector Público, en adelante TRLCSP y el último párrafo del apartado 3º de la D.A. 5ª de 
la LRBRL, conforme a la redacción otorgada por el artículo 135 de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
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Mediante Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de 16 de noviembre 
de 2016, se acordó la adhesión del Consell de Mallorca al “Acuerdo Marco para el 
suministro de electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
De acuerdo con el apartado d) del artículo 1 del decreto de Organización del Consell de 
Mallorca aprobado el día 10 de julio de 2015 (BOIB núm. 109, de día 18 de julio), y de 
acuerdo con la base 23 del presupuesto vigente, corresponde al consejo ejecutivo 
autorizar y disponer gastos por cuantía superior a doscientos cincuenta mil euros 
(250.000,00 €), cuando la competencia no corresponde al pleno del Consell de 
Mallorca. 

Visto el informe del TAG jefe de Servicio de Servicios Generales y Patrimonio de 2 de 
febrero de 2017. 

 
Visto el informe de fiscalización previa núm. ID17/2017 MNA de fecha 2 de marzo de 
2017. 
 
La consejera ejecutiva de Territorio e Infraestructuras eleva al consejo ejecutivo la 
siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.- Aprobar el expediente de contratación del suministro de energía eléctrica para el 
departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell de Mallorca mediante contrato 
basado en el “Acuerdo Marco para el suministro de electricidad de la Central de 
Contratación de la FEMP”. Sin asistencia de mesa de contratación de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 320.1 del TRLCSP.  
 
Este contrato tiene carácter administrativo con la calificación jurídica de contrato de 
suministro. 
 
2.- Designar los siguientes responsables del contrato: 
 

o Departamento de Territorio e Infraestructuras. Dirección Insular de 
Infraestructuras y Mobilidad. La Ingeniera Industrial de la Dirección Insular de 
Infraestructuras y Mobilidad, o la persona que la sustituya. 

o Departamento de Territorio e Infraestructuras. El jefe de Servicio de ITV o el 
jefe de de Sección, indistintamente. 

 

3.- Autorizar un gasto máximo por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.202.468,38 €) que se corresponden a NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETENCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (993.775,52 €), de base imponible, y 
DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
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OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (208.692,86 €), que se corresponden al 21 % de IVA, 
gasto que se financiará con cargo a las siguientes operaciones contables i aplicaciones 
presupuestarias del presupuesto vigente del Consell de Mallorca: 

 

Aplicació Pressupostària RC A Import

55 42200 22100 220170000450 920170000796 8.500,00 €

55 45300 22100 220170000008 920170000128 1.193.968,38 €

Total 1.202.468,38 €  

 

La cuantía exacta del suministro estará subordinada a las necesidades de consumo de los 
puntos de suministro sin que se pueda definir con exactitud su cuantía en el momento de 
la formalización del contrato derivado del acuerdo marco. 

 

4.- De acuerdo con la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas del Acuerdo 
Marco en relación con lo establecido en el artículo 95.1 segundo párrafo, se dispensa al 
adjudicatario de constituir la garantía definitiva del 5% del precio de licitación del 
contrato derivado del Acuerdo Marco, ya que se trata de un bien consumible cuya 
entrega y recepción es siempre anterior al pago del precio. 

 

5.- Modificación del contrato derivado del Acuerdo Marco. En el supuesto que las 
necesidades reales de consumo de energía fuesen superiores a las previstas inicialmente 
por causa climatológicas, de aumento de demanda o por cualquier otra causa, de 
acuerdo con lo establecido en la D.A. 34 del TRLSCP, en relación al artículo 106 del 
TRLCSP, podrá modificarse el contrato. 

 

La modificación habrá de aprobarse antes de que se agote el presupuesto máximo 
inicialmente previsto. Estas modificaciones pueden afectar como máximo al 10% del 
precio del contrato y serán obligatorias para la adjudicataria. Se acordarán por el órgano 
competente del del Consell de Mallorca y se formalizarán de acuerdo con el artículo 156 
del TRLCSP. 

 

El contrato derivado se podrá modificar en el supuesto de que el Consell de Mallorca 
deje de ocupar alguno/s de los inmuebles donde se ubican los puntos de suministro de 
energía eléctrica antes comentados. Estas modificaciones pueden afectar como máximo 
al 10% del precio del contrato y serán obligatorias para la adjudicataria. Se acordarán 
por el órgano competente del Consell de Mallorca y se formalizarán de acuerdo con el 
artículo 156 del TRLCSP. 

 

6.- El contrato derivado tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2017. 
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La fecha efectiva de inicio a partir de la que se computará el plazo de vigencia del 
contrato derivado será aquella en que la distribuidora conceda el acceso a la red de los 
puntos de suministro. 
 
7.- El contrato derivado se podrá prorrogar por un período de tiempo igual al período 
entre la fecha efectiva de inicio a partir de la que se computará el plazo de vigencia del 
contrato derivado y el 31 de diciembre de 2017. 
 
8.- Establecer como lugar de suministro los puntos de suministro relacionados en el 
anexo a este acuerdo. 
 
Las características básicas de este contrato derivado de Acuerdo Marco son las 
siguientes: 
 
A.- Órgano peticionario: 
 
Tipo de órgano peticionario: Administración Local 
 
Órgano peticionario: Consell de Mallorca. 
Departamento: Territorio e Infraestructuras 
 
Dirección Insular de Infraestructuras y Movilidad 
 
Oficina Contable: LA0003853 
Órgano Gestor: LA0003848 
Unidad tramitadora: LA0003853 
 
Unidad de ITV 
 
Oficina Contable: LA0003852 
Órgano Gestor: LA0003848 
Unidad tramitadora: LA0003852 
 
B.- Necesidad e idoneidad del contrato a celebrar. 

Se adjunta memoria de 16 de enero de 2017 del Secretario Técnico del departamento de 
Territorio e Infraestructuras. 

 
C.- Valores y coeficiente de adjudicación del Acuerdo Marco. 
 

Vistas las características de los puntos de suministros relacionados en el anexo a este 
acuerdo y de acuerdo con lo establecido en la cláusula 18 del PCAP regidor del acuerdo 
marco, la adjudicataria aplicara los valores y coeficientes de adjudicación del acuerdo 
marco así como las otras condiciones generales de los suministros. 
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9.- Abrir el procedimiento de adjudicación y invitar a GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG, SA con CIF A09431090, única empresa adjudicataria del “Acuerdo Marco para el 
suministro de electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”. 

 

Las propuestas deben enviarse al registre general del Consell de Mallorca (calle Palau 

Reial, 1 07001, calle General Riera, 111 -113 ó Vía Roma, 1 07012 de Palma) de 9:00 a 
14:00 horas, dentro del plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación de este acuerdo. Si el último día es sábado o inhábil el 
plazo se prolonga hasta el primer día hábil siguiente. 
 
Las propuestas de los licitadores deben contener, como mínimo: 

a) Oferta realizada para los puntos de suministro relacionados en el anexo a este 
acuerdo. No se admiten variantes. 

b) Declaración responsable de la vigencia y cumplimiento de los requisitos 
exigidos para la adjudicación “Acuerdo Marco para el suministro de 

electricidad de la Central de Contratación de la FEMP”. Relativos a la 
capacidad, representación y solvencia económica y financiera y técnica de GAS 
NATURAL SERVICIOS SDG, SA. 

c) Designación de un gestor comercial con funciones de coordinación, asistencia y 
asesoramiento en materia de contratación, facturación, calidad del suministro y 
otros aspectos, aportando, como mínimo, el nombre, número de teléfono, 
número de fax i dirección de correo electrónico de la persona asignada. 

d) Certificados de estar al corriente con la AEAT, con la Seguridad Social. Estos 
certificados tendrán carácter positivo y habrán de referirse al artículo 60 del 
TRLCSP. 

 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
RELATIU  AL  SERVEI D’EXECUCIÓ D’OPERACIONS DE CONSERVACIÓ. 
LOT 1: TÚNEL DE SÓLLER I DE SA MOLA (MA-11). LOT 2: TÚNEL DE SON 
VIC, IL·LUMINACIÓ DEL TÚNEL DE SA COMA, A LES INSTAL·LACIONS 
ITS DE LES VIES D’ALTA CAPACITAT, A LA XARXA DE SEMÀFORS I A 
LES ESTACIONS D’AFORAMENT DE VEHICLES DE LA XARXA DE 
CARRETERES. EXP. 1/2017, (PLURIENNAL 2017-2019) MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de la consellera executiva de Territori i 
Infraestructures que diu: 
 
Antecedents 

1. Dia 4 de gener de 2017, la consellera executiva del Departament de Territori i 
Infraestructures, va resoldre iniciar l’expedient de contractació del servei d’execució 
d’operacions de conservació. Lot 1: Túnel de Sóller i de Sa Mola (Ma-11). Lot 2: 
Túnel de Son Vic (Ma-1), il·luminació del Túnel de Sa Coma (Ma-1), instal·lacions 
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ITS a la xarxa de semàfors i estacions d’aforament de vehicles. Exp. 1/2017  
(Pluriennal 2017-2019) 

 
2. En data 19 de gener de 2017, el Servei de Pressuposts i Comptabilitat, va informar 

favorablement sobre la despesa pluriennal d’aquest expedient, en el sentit que una 
part del pressupost de licitació anava a càrrec de la partida pressupostària 55 45300 
21900 i altra part a la partida  55 45300 61900. 

 
3. En data 6 de febrer de 2017, el cap de la Secció de Contractació va informar 

favorablement sobre l’aprovació de l’expedient i dels plecs d’aquest contracte. 
Aquest informe duia la conformitat, de 16 de febrer de 2017, del secretari general 
adjunt. 

 
4. En data 17 de febrer de 2017, el cap del Servei d’Explotació i Conservació va 

informar que la despesa d’aquest expedient s’havia de imputar exclusivament al 
capítol 2. Per aquest motiu es va tornar a requerir la reserva de crèdit per a aquest 
expedient íntegrament a la partida pressupostària 55 45300 21900. 

 
5. En data 23 de febrer de 2017, el Servei de Pressuposts i Comptabilitat, ha informat 

favorablement sobre la despesa pluriennal d’aquest expedient, que anirà íntegrament 
a la partida pressupostària 55 45300 21900. 

 
6. Dia 3 de març de 2017, el sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de 

Contractació del Departament de Territori i Infraestructures, en va emetre l’informe 
jurídic. 

 
7. Dia 3 de març de 2017, el secretari general adjunt va informar que no era preceptiu 

l’informe de la Secretaria General d’acord amb la Instrucció 1/2017, de 17 de febrer 
de 2017, sobre l’emissió d’informes per la Secretaria General, atès que a aquest 
expedient s’empra el plec de clàusules administratives particulars aprovades pel 
Consell Executiu en data 9 de març de 2016. 

 
8. El 8 de març de 2017, es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de la 

Intervenció Delegada amb discrepàncies en quant a la mancança de l’informe de 
Secretaria General 

 
9. En data 8 de març, el secretari general adjunt, informa que el canvi produït a causa 

del canvi de partida pressupostària imputable a aquest expedient no requereix d’un 
nou informe jurídic, i es ratifica en la nota de conformitat, de 16 de febrer de 2017, a 
l’informe jurídic del cap de la Secció de Contractació, de 6 de febrer de 2017. 

 
10. En data 9 de març de 2017, es va emetre l’informe de fiscalització prèvia de 

conformitat de la Intervenció Delegada de l’expedient número 1/2017. 
 

Fonaments 

D’acord amb l’article 1 d) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, aprovat 
dia 10 de juliol de 2015 (BOIB 109, de 18 de juliol), i d’acord amb la base 23 del 
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pressupost vigent, correspon al Consell Executiu atribuir la contractació i l’atorgament 
de concessions per import superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), quan 
la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 

En els articles 110, 115 i 116 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP), s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 

Per tant, propòs al Consell Executiu la següent proposta d’acord: 

1. Aprovar l’expedient de contractació del servei d’execució d’operacions de 
conservació. Lot 1: Túnel de Sóller i de Sa Mola (Ma-11). Lot 2: Túnel de Son Vic, 
il·luminació del Túnel de Sa Coma, a les  instal·lacions ITS de les vies d’alta capacitat, 
a la xarxa de semàfors i a les estacions d’aforament de vehicles de la xarxa de 
carreteres. Exp. 1/2017, mitjançant procediment obert. 

2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 del TRLCSP, el procediment pel qual 
es regeix l’expedient de contractació és l’obert, en virtut del qual qualsevol empresari 
interessat pot presentar una proposició, però s’exclou qualsevol negociació dels termes 
del contracte amb els licitadors. 

Aquest contracte té caràcter administratiu amb la qualificació jurídica de contracte de 
serveis i, en conseqüència, s’adjudica de conformitat amb el que es disposa en el Títol I 
del Llibre III del TRLCSP. 

La durada total del contracte és de dos anys, amb possibilitat de pròrroga anual fins a un 
màxim de dos anys més. El contracte haurà de començar el dia 1 de setembre de 2017. 
Si la formalització del contracte resulta ser posterior a aquestes dates, l’inici serà el de la 
data de formalització. 

3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’expedient de contractació, d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 

Presidència: Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva de Territori i 
Infraestructures. 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva 
de Modernització i Funció Pública 

Vocals:  Sr. Cristòfol Massanet Giménez, cap del Servei de Conservació i 
Explotació 

 Suplent: Sr. Ignasi Galmés Trueba, enginyer de Gestió Pròpia. 
 Sr. Carlos M. Ribas Rotger, enginyer de Projectes i Supervisió 
 Suplent: Sra. Francisca Campaner Munar, enginyera de Projectes 
 Sra. Maria Elena Montejo Fuentes, interventora general 
 Suplent: Sra. Francisca Horrach Arrom, interventora delegada 
 Sr. Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general 

Suplent: Sra. Magdalena Porcel Moll, cap de servei de Secretària Tècnica 
del Departament de Territori i Infraestructures. 

Secretari: Sr. Pere Josep Rosiñol Andreu, cap de la Secció de Contractació 
del Departament de Territori i Infraestructures. 
Suplent: Sra. Isabel Pérez Cortés, adjunta al cap de Servei 
d’Expropiacions. 
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4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i els Plecs de prescripcions 
tècniques (Lot 1: Túnel de Sóller i de Sa Mola (Ma-11). Lot 2: Lot 2: Túnel de Son Vic, 
il·luminació del Túnel de Sa Coma, a les  instal·lacions ITS de les vies d’alta capacitat, 
a la xarxa de semàfors i a les estacions d’aforament de vehicles de la xarxa de 
carreteres, pels quals es regeix aquesta contractació, i exposar-los al públic pel termini 
de deu (10) dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de publicar aquest anunci en 
el BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar els plecs esmentats i 
presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes, tot això de conformitat amb el 
que s’estableix en l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, Ext., de 27 de desembre de 2006).  

 
5. Autoritzar per un import total de tres milions tres-cents vint-i-dos mil nou-cents 
cinquanta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (3.322.957,54 €), incloent-hi l’IVA, 
que s’ha de finançar amb càrrec a la partida pressupostària 55 45300 21900. De 
l’esmentat import, dos milions set-cents quaranta-quatre mil vuitanta-sis euros amb 
quaranta cèntims (2.744.086,40 €) corresponen al import de licitació amb l’IVA exclòs, 
i cinc-cents setanta-vuit mil vuit-cents setanta-un euros amb catorze cèntims 
(578.871,14 €) a l’import de l’IVA, calculat aplicant el tipus impositiu del 21% i del 
10%.  
 
Aquest expedient, que es divideix en dos lots, es tramitarà mitjançant expedient 
pluriennal, d’acord amb l’article 110.2 del TRLCSP i amb la base 31 de les bases 
d’execució que regeixen el Pressupost General del Consell de Mallorca per a l’exercici 
2017. El finançament d’aquest contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient dins els exercicis 2018 i 2019. La despesa es distribuirà en els següents lots i 
amb les anualitats següents:  

LOT 1: : Túnel de Sóller i de Sa Mola (carretera Ma-11): dos milions tres-cents 
noranta-un mil quatre-cents seixanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims 
(2.391.467,56 €) 

o Anualitat 2017: tres-cents noranta-vuit mil cinc-cents setanta-set euros 
amb noranta-tres cèntims (398.577,93 €). RC 220170001746. 

o Anualitat 2018: un milió cent noranta-cinc mil set-cents trenta-tres euros 
amb setanta-vuit cèntims (1.195.733,78 €). RC 220179000039. 

o Anualitat 2019: set-cents noranta-set mil cent cinquanta-cinc euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (797.155,85 €). RC 220179000039. 

 
LOT 2: Lot 2: Túnel de Son Vic, il·luminació del Túnel de Sa Coma, a les  
instal·lacions ITS de les vies d’alta capacitat, a la xarxa de semàfors i a les estacions 
d’aforament de vehicles de la xarxa de carreteres: nou-cents trenta-un mil quatre-
cents vuitanta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (931.489,98 €)  

o Anualitat 2017: cent cinquanta-cinc mil dos-cents quaranta-vuit euros 
amb trenta-dos cèntims (155.248,32 €). RC 220170001747. 

o Anualitat 2018: quatre-cents seixanta-cinc mil set-cents quaranta-quatre 
euros amb noranta-nou cèntims (465.744,99 €). RC 220179000040. 

o Anualitat 2019 : tres-cents deu mil quatre-cents noranta-sis euros amb 
seixanta-set cèntims (310.496,67 €). RC 220179000040.. 
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6. Anunciar la licitació al DOUE, al BOE, al BOIB i al perfil de contractant, amb un 
termini de presentació d’ofertes de quaranta (40) dies naturals comptadors des de la data 
que s’hagi tramès l’anunci al DOUE, d’acord amb l’article 159.1, en relació amb el 142 
del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte o inhàbil, s’allarga al primer 
dia hàbil següent. 

Si, durant el termini d’exposició al públic dels plecs, s’hi presenten reclamacions, se 
suspèn la licitació i també el termini per presentar-hi proposicions, si és necessari per a 
resoldre la qüestió plantejada, i es reprèn el que resta d’aquest termini a partir de 
l’endemà de resoldre les reclamacions. 

7. Publicar aquest acord en el Perfil de contractant.  

 
DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE CAÇA 
NÚMERO CZ16/0142, PER RECONEIXEMENT DE RESPONSABILITAT I 
PAGAMENT ANTICIPAT DE LA SANCIÓ. 
 
Es dóna compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local que diu: 

1. Vist l’expedient sancionador  número CZ16/0142, incoat a D. JMHH amb DNI 
núm. XXX,  seguit en la secció d’expedients sancionadors de la Direcció Insular 
de Cooperació Local i Caça del Departament de Desenvolupament Local del 
Consell de Mallorca.  

2. Iniciat pels següents fets constatats per la Guàrdia Civil, unitat del SEPRONA 
de Sant Joan, el passat 18 de desembre de 2016 al vedat PM-10.643  situat al 
terme municipal de Son Servera: 

 
a. Caçar amb un aparell electrònic reproductor del cant del tord. 

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

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

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

 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·litzants. 
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d) Visc. 
 
e) Explosius. 
 
f) Asfíxia amb gas o fum. 
 
g) Ballestes. 
 
h) Hams (llevat per a l'exercici de la pesca). 
 
1.2. Mètodes prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Armes d’aire comprimit. 

b) Armes que disparin dards tranquil·litzants. 
 
c) Armes de foc del calibre 22 de percussió anular 
 
d) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es determini. 
 
e) Banastres: gàbies sense sòl, d’ubicació en terra per retenir avirams. 
 
2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l’exercici de la caça, el 
següent: 
 
a) La tinença i la utilització de munició de plom durant l’exercici de la caça a les 
zones humides. S’entén per zona humida qualsevol paratge inundat o inundable 
on la vegetació sigui la pròpia d’aquestes zones. 

 
b) Abandonar en el lloc on s’ha desenvolupat la seqüència de tir, les beines dels 
cartutxos utilitzats. 
 
c) Tenir i usar munició identificada i destinada al control de processionària 
durant la caça. 
 
d) Usar cartutxos de postes amb caràcter general i cartutxos carregats de 
perdigons per abatre cabres. 
 
e) Altres municions que reglamentàriament es determinin. 
 
3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a l’exercici de la caça: 
 
3.1. Mètodes auxiliars considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Animals cecs o mutilats utilitzats com a reclam. 
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b) Enregistradors i magnetòfons, aparells electrocutants, dispositius elèctrics i 
electrònics que poden matar o atordir. 
 
c) Fonts lluminoses artificials, miralls, dispositius per il·luminar els blancs, 
dispositius de visor que incloguin un convertidor d'imatge o un amplificador 
d'imatge electrònic per a tir nocturn. 
 
3.2. Mètodes auxiliars prohibits que no es consideren massius i/o no selectius: 
 
a) Silenciadors. 

b) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.» 

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

4. L’expedient es va iniciar per resolució de 24 de gener de 2017, la qual es va 
notificar al Sr. Juan Manuel Hernández Huete. 

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

- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, 
s’ha proposat 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 
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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) Dos exemplars de tord (Turdus philomelos): 9,01€ per cada exemplar. 
 

 El total de la indemnització es quantifica en 18,08 euros. 

El total de la sanció, incloent tant les infraccions com la indemnització, ha 
estat de 2019,02 euros així com retirada de la llicència de caça, així com 
inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys. 

6. Segons  document de pagament de data 25 de novembre de 2016, el Sr. JMHH 
amb DNI núm. XXX va reconèixer la seva responsabilitat  en l’esmentat 
expedient sancionador amb el pagament voluntari de la sanció. Aquest fet va 
suposar la finalització del procediment. 

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

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

Fonaments jurídics: 
 

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

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

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

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

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

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

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

ACORD DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER.- Sancionar el Sr. JMHH amb DNI núm. XXX, amb la retirada de la 
llicència de caça i inhabilitació per a obtenir-la durant un termini de dos anys, en ésser 
responsable d’una infracció administrativa en matèria de caça, comptadors a partir de la 
data 15 de febrer de 2017, data del pagament de la sanció. 

SEGON.- Declarar conclòs el procediment sancionador número CZ16/0142, seguit a D. 
JMHH, en relació a la sanció econòmica, com a conseqüència del pagament de  
2.019,02 euros, d’acord amb l’ingrés de pagament de data 15 de febrer de 2017. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat tot indicant-li que no posa fi a la via 
administrativa contra el qual es podrà interposar recurs d’alçada davant la Comissió de 
Govern del Consell de Mallorca en el termini d’un mes des de la seva recepció, de 
conformitat amb l’establert als articles 121 i següents de l’esmentada Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 
Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la recepció de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.  
 
Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu 
rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu 
interposar el recurs contenciós administratiu davant [el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Palma que correspongui o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears], sense limitació de temps. 
 
No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 
2015). 
 

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

 
 
 
 


