
 

 

Acord del Ple del Consell Consultiu de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 pel 

qual s’aprova la Guia per formular consultes i trametre expedients al Consell 

Consultiu de les Illes Balears 

Antecedents 

1. El 17 de desembre de 2020 aquest Ple va aprovar la Guia per formular consultes i 

trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears, document de caràcter 

organitzatiu i informatiu elaborat per ajudar les entitats públiques consultants i els 

òrgans i serveis administratius que preparen les consultes i els expedients que han de ser 

sotmesos a dictamen. 

2. El 28 d’abril de 2021 el mateix òrgan plenari va aprovar una modificació o, més ben 

dit, un advertiment perquè el registre electrònic no estava operatiu en aquells moments, 

ateses les condicions tècniques necessàries per fer-lo viable, d’acord amb la informació 

facilitada per la Direcció General de Modernització i Administració Digital (DGMAD) 

de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. 

3. En aquests moments, amb el suport de la DGMAD, la qual ha prestat la seva valuosa 

col·laboració, els serveis administratius estan en condicions d’iniciar la implantació del 

registre electrònic i de fer-lo operatiu, mitjançant la plataforma REGWEB3 

(multientitat), que permet la interoperabilitat i configura un llibre propi d’entrades i 

sortides del Consell Consultiu. En conseqüència, es necessita ordenar la forma de 

presentar de les consultes (ara sí, estrictament per via electrònica o telemàtica) de totes 

les administracions consultants, i deixar com a excepcional la presentació presencial. 

4. Per això, tot i que no ha conclòs el procés d’implantació de l’Administració 

electrònica en el Consell Consultiu, atès que romanen pendents algunes eines 

telemàtiques i aplicacions per fer-la efectiva, ja és imprescindible iniciar l’establiment 

del registre electrònic per a la presentació de consultes, i la tramesa de les incidències 

administratives i dels dictàmens, complint la interoperabilitat (coneguda com a entorn o 

eina SIR) que, gràcies a la DGMAD i a l’Oficina d’Administració Electrònica, al seu 

torn, facilita l’eina del Govern de les Illes Balears, REGWEB3 (plataforma 

multientitat). 

Fonaments jurídics 

1. L’article 25 de la Llei 5/2010, de 15 de juny, reguladora del Consell Consultiu, i 

l’article 31 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Consultiu, aprovat 

pel Decret 38/2020, de 28 de desembre, estableixen els requisits formals de les 

consultes i el procediment per formular-les.  



 

 

Cal recordar també expressament que segons la disposició transitòria primera del Decret 

38/2020: 

Fins a la implantació efectiva de l’Administració electrònica en el Consell 

Consultiu, s’ha d’admetre la tramesa mixta de les consultes ―en paper i en suport 

digital o electrònic― de l’Administració activa, de conformitat amb l’article 31 

d’aquest Reglament. 

[...] 

2. L’article 8.i de la Llei 5/2010 assenyala que correspon al Ple «adoptar altres actes 

necessaris respecte del funcionament de la institució». Aquest Acord té un caràcter 

organitzatiu, específic de les característiques de l’Administració electrònica, per tant 

vinculat a les condicions tecnològiques pròpies, i variables, dels sistemes digitals de les 

administracions públiques. 

3. S’han de tenir en compte, a més, els articles 16, 17, 26, 27 i 70 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 

els articles 38 a 46 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

que regulen el «funcionament electrònic del sector  públic», i el recent Reglament 

d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, aprovat pel Reial 

decret 203/2021, de 30 de març. S’ha de recordar, així mateix, que la normativa 

autonòmica de registre electrònic està encara en tramitació. 

En conseqüència, fent ús de les atribucions que té conferides legalment, el Ple del 

Consell Consultiu, en la sessió de 26 d’octubre de 2022, a proposta del president 

d’aquesta institució, adopta el següent 

Acord 

Primer. Aprovar la implantació del registre electrònic del Consell Consultiu, fent servir 

la Plataforma REGWEB3 posada a disposició i en funcionament per la Direcció 

General de Modernització i Administració Digital (plataforma multientitat). El DIR3 

que s’ha d’utilitzar és I00001780. 

Els ciutadans i les empreses, persones físiques i persones jurídiques, que s’han de 

relacionar per mitjans electrònics amb l’Administració pública, han d’emprar l’adreça 

d’Internet https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. 

Segon. Per facilitar la tasca de presentació de consultes mitjançant el registre electrònic 

(versió REGWEB3), aprovar la nova Guia per formular consultes i trametre expedients 

al Consell Consultiu de les Illes Balears (versió 2022), que s’incorpora a aquest Acord 

com a annex 1. 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


 

 

Tercer. Determinar que, a partir d’ara, queden sense efecte els acords de 17 de 

desembre de 2020 i de 28 d’abril de 2021, relatius a l’organització de la presentació de 

consultes o sol·licituds de dictàmens. 

Quart. Disposar que es comuniqui expressament a la presidenta de les Illes Balears; al 

president del Parlament de les Illes Balears; als presidents dels consells insulars 

d’Eivissa, de Formentera, de Mallorca i de Menorca; al rector de la Universitat de les 

Illes Balears; al batle de Palma; al director general del Servei de Salut de les Illes 

Balears; al president de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, i a les altres 

autoritats legitimades per sol·licitar dictamen del Consell Consultiu (d’acord amb 

l’article 21.c de la Llei 5/2010). 

Cinquè. Disposar que es publiquin aquest Acord, la Guia i els annexos en el lloc web 

d’aquesta institució. 

Palma, 26 d’octubre de 2022 

La consellera secretària    Vist i plau 

El president 

Maria Ballester Cardell    Antonio José Diéguez Seguí 


