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Acord del Ple del Consell Consultiu de 28 d’abril de 2021 sobre l’ús de la Guia 

per formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes 

Balears en la situació actual (posterior al 2 d’abril de 2021) 

Antecedents 

1. S’ha iniciat l’aplicació efectiva de l’Administració electrònica impulsada per la 

legislació que s’ha promulgat des del 2007 i pel I Pla de Qualitat dels Serveis del 

Consell Consultiu, aprovat en la sessió plenària de 16 d’octubre de 2019. En recents 

exercicis anuals, com queda reflectit en la Memòria de 2018 (aprovada el 2019), ja 

s’ha emprès una implantació progressiva del Ple sense papers, aprofitant les noves 

tecnologies i eines digitals. 

2. En aquest context, mitjançant els escrits de 10 d’octubre de 2018 i d’11 de març i 

de 21 d’octubre de 2020 d’aquesta Presidència dirigits a la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears, s’ha demanat suport tècnic a la Direcció General competent. 

3. En l’escrit del director general de 9 de novembre de 2020, rebut el següent 20 de 

novembre, s’indiquen tot un seguit de dificultats tècniques per implantar 

l’Administració electrònica en el Consell Consultiu amb la celeritat desitjable i amb 

efectivitat abans del 2 d’abril de 2021, data que resulta de l’aplicació de les 

previsions ajornades de la disposició final setena de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (d’acord amb el Reial 

decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància). 

4. Malgrat el que estableix la disposició addicional primera del Decret 38/2020, de 

28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del 

Consell Consultiu de les Illes Balears, i atesos els mitjans de què disposa aquesta 

institució, resulta imprescindible contractar el servei d’implantació de 

l’Administració electrònica (incloses totes les funcionalitats que li són pròpies: 

signatura, seu i registre electrònics, gestió electrònica d’expedients, i arxiu digital). 

Aquesta situació obliga a tramitar l’expedient de contractació per la via d’urgència, 

d’acord amb l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, i de la manera més ràpida possible. 

5. Això no obstant, resulta obvi i el Consell Consultiu n’és conscient, que altres 

administracions públiques, encara que no totes, han implantat ja els sistemes digitals 

o electrònics de funcionament. En aquestes circumstàncies, es fa necessària una 

flexibilitat en el funcionament dels registres d’entrada i sortida i en la gestió dels 

expedients, que, de manera provisional, possibiliti compaginar la continuïtat de la 

funció consultiva amb la de la resta de serveis públics de les Illes Balears, és a dir, 
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que es permeti continuar presentant i registrant la documentació mitjançant els 

sistemes de format mixt i format paper (els quals en l’apartat 3 de la Guia per 

formular consultes i trametre expedients al Consell Consultiu de les Illes Balears es 

qualifiquen de sistemes transitori i residual, respectivament). 

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.j 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 

marcadament transitori i organitzatiu. 

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

els articles 38 a 46 de la Llei 40/2015, que regula 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 28 d’abril de 2021, a proposta del president 

d’aquesta institució, adopta el següent  

Acord 

Primer. Declarar vigent la Guia per formular consultes i trametre expedients al 

Consell Consultiu de les Illes Balears, de 17 de desembre de 2020, amb les 

particularitats que s’indiquen a continuació: 

a) Mentre no estigui operatiu el registre electrònic del Consell Consultiu (i totes les 

eines telemàtiques que hi tenen connexió), s’ha d’usar amb caràcter provisional el 

registre actual (en format paper). 
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En conseqüència, el personal de la Secretaria del Consell Consultiu ha de registrar de 

sortida en el format actual i ha de remetre a les administracions consultants els 

escrits i els dictàmens en format paper. 

Així mateix, provisionalment, el personal de la Secretaria d’aquesta institució ha de 

registrar d’entrada en el format actual i ha d’admetre els sistemes de registre 

establerts en els apartats 3.2 (sistema mixt) i 3.3 (sistema en paper) de la Guia. 

b) Pel que fa a les consultes urgents, es manté la Guia, tot i que fins que no estigui 

operatiu el registre electrònic no és viable el sistema electrònic i se n’ha d’utilitzar 

un dels anteriorment esmentats (mixt o en paper). 

En les consultes urgents amb l’expedient electrònic en l’Administració d’origen de la 

consulta, es poden emprar sistemes de correu electrònic o de posada a disposició de 

l’expedient que compleixin les regles determinades en l’article 63 del Reglament 

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

decret 203/2021, de 30 de març. 

Segon. Tan aviat com finalitzin els processos d’implantació de la seu electrònica i 

del registre electrònic del Consell Consultiu, comunicar aquesta circumstància a totes 

les administracions consultants, perquè es pugui utilitzar adequadament el sistema de 

presentació digital o electrònica. 

Tercer. Difondre aquest Acord en el web del Consell Consultiu. 

Palma, 28 d’abril de 2021 


