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RELACIÓ ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL EXECUTIU DEL CONSELL 
DE MALLORCA DE DIA 14 DE JUNY DE 2017 
 
PRESIDÈNCIA 

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (7-6-2017). 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELLER EXECUTIU DEL DEPARTAMENT 
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE 
CAÇA CZ16/0113. 
 
Es dona compte de la següent proposta del conseller executiu de Desenvolupament 
Local: 
 
Vist l’expedient sancionador en matèria de caça número CCZ16/0113 incoat al Sr. GQC 
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 pels Agents de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, es posaren en coneixement d’aquesta Direcció Insular de Cooperació 
Local i Caça els següents fets, suposadament comesos pel Sr. GQC el passat 16 
de gener de 2016 a la Llacuna de Mariestany, coordenades UTM 
510019//4410437 situat al terme municipal d’Alcúdia: 

 
• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

 
2. Se li varen decomissar quatre tords que es dipositaren a un centre benèfic. 
 
3. També es decomissa l’arma emprada que es diposità a Intervenció d’armes de 

Palma i el casset emprat. 
 

4. Llei 6/2006 Article 33. «Estris, armes, municions, calibres i dispositius auxiliars 
 
1. Queden prohibits els següents tipus d’armes i /o estris per a l’exercici de 
la caça: 
 
1.1 Mètodes considerats massius i/o no selectius: 
 
a) Escopetes semiautomàtiques o automàtiques el carregador de les quals pugui 
contenir més de dos cartutxos. 
 
b) Trampes no selectives en el seu principi o en les seves condicions d’ús. 
 
c) Xarxes, llaços (excepte els permesos expressament per la normativa de caça), 
ceps, garbellets, verins, esquers enverinats o tranquil·lizants. 
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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·lizants. 
 
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.» 

 
5. Per resolució de 12 de desembre de 2016 es va comunicar al Sr. GQC  l’inici de 

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

 
6. A través de la proposta de resolució de dia 13 de febrer de 2017, es contestaren 

les al·legacions i es mantingueren els càrrecs, donant-li un nou termini de 15 
dies per presentar al·legacions, sense fer ús  del mateix. 

 

Fonament de dret 

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

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

- Decret 106/2010, de 24 de setembre, (BOIB núm. 142 de 30 de setembre de 
2010) sobre el traspàs als consells insulars de les funcions i els serveis inherents a 
les competències pròpies d'aquestes institucions insulars que actualment exerceix 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça i 
de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca 
fluvial. 
 
- Llei 6/2006, de 12 d’abril,  Balear de Caça i Pesca Fluvial (BOIB núm. 61 
de 27 d’abril de 2006), modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries i econòmic-administratives, i la Llei 3/2013, de 17 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial(BOIB 
núm. 106 de 30 de juliol de 2013). 
 
- Decret del President del Consell de Mallorca  de dia 10 de juliol de 2015, 
pel qual es determina l’organització del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 109 de 
18 de juliol de 2015) que recull a l’article 1 Atribucions del Consell Executiu 
apartat K) “Sancionar les infraccions molt greus, excepte les atribuïdes  altres 
òrgans”. 
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2. A la tramitació d’aquest expedient s’han observat totes les prescripcions legals i 
reglamentàries que fixa la legislació esmentada i els principis que regeixen la 
potestat i procediment sancionadors regulats a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 
de 2 d’octubre de 2015). 

 
3. Atès que els fets constatats a document públic pels agents de l’autoritat tenen valor 

probatori, conforme a l’article 77 apartat 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 
de 2 d’octubre de 2015), els fets descrits són constitutius de les següents 
infraccions: 
 
- Infracció molt greu, caçar amb mitjans o procediments prohibits 
reglamentàriament per a la captura d’animals de caça pel seu caràcter massiu o 
no selectiu, tipificada a l’article 73.4 de la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca 
Fluvial (BOIB núm. 61, de 27/04/06) i que podrà ser sancionada, d’acord amb el 
que disposa l’article 76.1 de la Llei 6/2006, amb una multa de 2.001 a 20.000 € i 
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per a obtenir-la durant un 
termini comprès entre dos i quatre anys. 
 
Inicialment, atès el principi de proporcionalitat i la manca d’agreujants, una 
sanció de 2001 euros i retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per 
a obtenir-la durant un termini de dos anys. 
 
En el decomís de les peces de caça,  es preveu el pagament d'indemnització per 
part del denunciat quan les peces no es poden retornar al seu hàbitat.  En aquest 
cas, com que les peces eren mortes cal aplicar la indemnització.  
 
A més, anualment s’elabora la resolució anual de vedes que, entre d'altres 
qüestions,  fixa les captures màximes permeses per caçador i dia. Aquestes 
captures s'estableixen d’acord amb els censos que es realitzen per a cada espècie 
caçable. En els casos de les espècies caçades il·legalment, no són objecte de 
cens, per tant no es quantifiquen. Així dons en establir les captures màximes 
permeses no els tenen en compte, el que fa que es produeixi una minva en els 
recursos naturals. 
 
Per això l'article 69.1 de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de Caça i Pesca Fluvial, 
estableix que les sancions són compatibles amb l'exigència a l'infractor de la 
reposició de la situació alterada per ell al seu estat original, així com la 
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.  
 
Per tant, atès l'article 69.2 de l'esmentada llei, així l'Ordre del conseller 
d'Agricultura i Pesca de 30 de novembre de 1990, per la qual s'estableix la 
valoració cinegètica de les peces de caça i espècies de la fauna silvestre en 
l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB 
número 157, de 25-12-1990), seran exigibles les següents indemnitzacions per 
les peces ocupades: 
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1. Quatre exemplars de tord (Turdus philomenos): 9,01€ per exemplar. 
 

 L’import total de la indemnització exigible podrà ser de 36,04 euros. 
 
L’import total de la sanció, incloent la indemnització i les infraccions, podrà ser 
de  2037,04 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. GQC amb el DNI XXX, amb una multa de 2037,04 euros i 

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

 
• Caçar auxiliat d’un aparell reproductor de so. 

 
2. Se l’informa que en cas de decomís d’armes i de conformitat amb l’article 71 de 

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

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

amb la retirada de la mateixa i/o se l’inhabilita per a obtenir-la, en cas de que la 
posseeixi, a la Direcció Insular de Caça, Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, en un termini de 15 dies, comptadors a partir del dia següent a 
la recepció de la notificació de la present resolució; obligació que, en cas de no 
complir-se, pot dur aparellada, amb avís previ, la imposició de multes coercitives, 
amb una quantia de fins a un màxim de 300 € diaris, tal i com preveu l’article 72 de 
la Llei 6/2006 Balear de Caça i Pesca Fluvial, així com allò establert a l’article 103 
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de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015). 

 
4. Us adjuntam a l’Acord el document d’ingrés on trobareu l’import de la multa, que 

haureu de pagar en una de les entitats bancàries que apareix a l’imprès de 
pagament, d’acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària, dins el 
termini següent: 

 
DATA QUE HEU 
REBUT LA 
NOTIFICACIÓ 

TERMINI PER 
PAGAR LA 
MULTA 

EXEMPLE 

Entre dia 1 i 15       
→ 

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 
20 del mes següent  
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 2 de gener, teniu fins dia 
20 de febrer per pagar la 
multa i, si dia 20 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), fins dilluns, 21 de 
febrer, per pagar-la. 

Entre dia 16 i darrer 
dia del mes →              

Del dia que rebeu la 
notificació fins dia 5 
del segon mes 
posterior 
(o el dia hàbil 
immediatament 
posterior) 

P. ex: Si rebeu la notificació 
dia 23 de gener, teniu fins 
dia 5 de març per pagar la 
multa (dia 5 de dos mesos 
després) i, si dia 5 cau en 
diumenge (que és un dia no 
hàbil), teniu fins dilluns, 6 
de març, per pagar-la. 

 
Si no heu abonat l’import de la sanció dins del termini establert, us en exigirem el 
pagament mitjançant el 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 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 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). 
 

DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA 

PUNT 3. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ RELATIU A LA SELECCIÓ D’EMPRESES DE FORMACIÓ 
QUE COL·LABORIN AMB EL SERVEI DE FORMACIÓ DEL 
DEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA DEL 
CONSELL DE MALLORCA EN LA REALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ 
EXTERNA DE L’ÀREA OPERATIVA DEL SERVEI DE BOMBERS DE 
MALLORCA MITJANÇANT LA CONCLUSIÓ D’UN ACORD MARC, AMB 
PROCEDIMENT OBERT. 
 
Es dona compte de la següent proposta de la conseller executiva de Modernització i 
Funció Pública: 
 
ANTECEDENTS 

1. Dia 4 de maig de 2017, la consellera executiva de Modernització i Funció Pública, en 
virtut de l’acord de delegació d’atribucions efectuada pel Consell Executiu dia 12 
d’agost de 2015 (BOIB núm. 123, de 15 d’agost), va iniciar l’expedient de contractació 
per a seleccionar empreses de formació que col·laborin amb el servei de formació del 
departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca en la realització 
de la formació externa de l’àrea operativa del servei de bombers de Mallorca mitjançant 
la conclusió d’un acord marc, amb procediment obert, conforme a la memòria 
justificativa de la coordinadora del servei de formació amb el vist-i-plau del Director 
Insular de Funció Pública, de data 2 de maig de 2017. 
 
2. Dia 4 de maig de 2017 el TAG cap de Servei de Serveis Generals i Patrimoni en va 
emetre l’informe jurídic; dia 22 de maig de 2017, es va emetre el de Secretaria General 
i, dia 5 de juny de 2017, el de fiscalització prèvia de l’expedient (núm. ref. 204.17). 
 
FONAMENTS 
 
D’acord amb l’apartat d) de l’article 1 del Decret d’organització del Consell de 
Mallorca aprovat el dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de dia 18 de juliol), i 
d’acord amb la base 23 del pressupost vigent, correspon al Consell Executiu autoritzar i 
disposar despeses de quantia superior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), 
quan la competència no correspon al Ple del Consell de Mallorca. 
 
En els articles 196, 197 i 198 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara endavant, 
TRLCSP) s’estableixen les actuacions que comprèn aprovar aquest expedient. 
 
Per tant, la consellera executiva del Departament de Modernització i Funció Pública 
eleva al Consell Executiu el següent 
 
ACORD 
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1. Aprovar l’expedient de contractació per seleccionar empreses de formació col·laborin 
amb el servei de formació del departament de Modernització i Funció Pública del 
Consell de Mallorca en la realització de la formació externa de l’àrea operativa del 
servei de bombers de Mallorca mitjançant la conclusió d’un acord marc. 
 
2. D’acord amb el que es disposa en l’article 157 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 expedient, d’acord amb l’article 195 TRLCSP, 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 Llibre III del Títol II del TRLCSP. 
 
3. Nomenar les persones que han d’integrar la mesa de contractació, la qual ha d’assistir 
l’òrgan de contractació d’acord amb el que es disposa en l’article 320 del TRLCSP: 
 
Presidència: 
 
Hble. Sra. M. del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i 
Funció Pública. Suplent: Hble. Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva 
de Territori i Infraestructures. 
 
Vocalies: 
 
Sra. Elena Montejo Fuentes, Interventora General del Consell de Mallorca. Suplent: Sra. 
Brígida Llinàs Ferrer,  Interventora Adjunta del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Jeroni M. Mas i Rigo, Secretari General del Consell de Mallorca. Suplent: Sr. 
Antoni Benlloch Ramada. Secretari General Adjunt del Consell de Mallorca. 
 
Sr. Vicens Ramis Vidal, cap del servei d'administració econòmica. Suplent: Miquel 
Gaya Font, cap del servei tècnics de recursos humans. 
 
Secretari de la Mesa: Sr. Jordi Amer Bonnín, TAG cap de Servei de Serveis Generals i 
Patrimoni. Suplent: Sra. Maria Isabel Alemany Bennàssar. TAG cap de Servei de la 
Secretaria Tècnica d’Economia i Hisenda. 

 
4. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques 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 consideren 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).  
 



 9 

5. Obrir el procediment d’adjudicació i anunciar la licitació en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears, amb el termini de presentació d’ofertes de quinze (15) dies naturals, 
comptadors a partir de l’endemà de publicar l’anunci en el BOIB, d’acord amb els 
articles 142 i 159 del TRLCSP. Si el darrer dia d’aquest termini és dissabte ò 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, en els casos en què 
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. 
 
 


