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— Dictamen núm. 1/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del 
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat 
de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la 
Dependència de les Illes Balears.  

Decret 5 /2016, de 5 de febrer, de modificació del Decret 83/2010, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del 
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, 
la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de 
les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de 
les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 6 de febrer). 

— Dictamen núm. 2/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i regula 
el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Decret 17/2016, de 8 d’abril, pel qual es crea i regula el Registre 
d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears (BOIB núm. 
45, de 9 d'abril). 

— Dictamen núm. 3/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de 
les persones adultes incapacitades judicialment.  

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis 
generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars 
de les persones adultes incapacitades judicialment (BOIB núm. 18, 
de 6 de febrer). 

— Dictamen núm. 4/2016, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es modifica 
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es 
creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats 
de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de febrer de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 
10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de 
caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria 
General de la Conselleria d’Educació i Cultura (BOIB núm. 23, de 
18 de febrer). 

— Dictamen núm. 5/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text 
consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei 
del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del 
Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei 
del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes 
Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril). 
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— Dictamen núm. 6/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 
l’accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn 
mental greu i la gestió de la llista d’espera de les places d’aquest servei. 

Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l’accés al 
servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn 
mental greu i la gestió de la llista d’espera de les places d’aquest 
servei (BOIB núm. 21, de 13 de febrer). 

— Dictamen núm. 7/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
que formula la senyora A. N. B. com a conseqüència de l’assistència sanitària 
que li fou prestada a l'Hospital Son Espases. 

— Dictamen núm. 8/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
que formula la senyora M. M. G. com a conseqüència de l’assistència sanitària 
especialitzada prestada a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 9/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora M. T. T. com a conseqüència de l’assistència 
sanitària que li prestaren durant el part a l’Hospital Can Misses i de les 
seqüeles derivades del tractament posterior. 

— Dictamen núm. 10/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. R. 

— Dictamen núm. 11/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor M. P. C., en nom i representació de la seva 
esposa, la senyora I. M. R., davant l’Ajuntament de Capdepera a conseqüència 
d’una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 12/2016, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte de 21 de maig de 
2015, de contractació dels serveis de transport sanitari urgent (Menorca, 
Eivissa i Formentera) i no urgent programat terrestre (totes les Illes Balears) del 
Servei de Salut de les Illes Balears per l’empresa B. 

— Dictamen núm. 13/2016, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular 
de Mallorca de desenvolupament parcial de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear 
de caça i pesca fluvial sobre l’habilitació per punts per infraccions en matèria de 
caça i la regulació de determinats òrgans de caràcter consultiu. 

— Dictamen núm. 14/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i 
Universitat per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la 
xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 
2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de 
funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes 
Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març). 

— Dictamen núm. 15/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la 
directora general de Comerç i Empresa de 24 de juny de 2015, dictada per 
delegació del conseller d'Economia i Competitivitat, per la qual s'autoritza la 
renovació de la inscripció en el Registre d'Empreses de Joc a l'entitat A. 
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— Dictamen núm. 16/2016, relatiu a la reclamació que formula la senyora F. L. 
L. per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària.  

— Dictamen núm. 17/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que formula l’entitat mercantil A contra l’Ajuntament de Son Servera 
per la revocació de l’acord plenari d’adjudicació de la concessió del servei 
municipal d’aigües. 

— Dictamen núm. 18/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat d'ofici pel Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de 
l'assistència sanitària, i la posterior defunció, del senyor F. M. G. a l'Hospital 
Comarcal d'Inca. 

— Dictamen núm. 19/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora N. Z. O. davant l’Ajuntament de Palma. 

— Dictamen núm. 20/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor J. M. S. contra l'Ajuntament de Palma per 
una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 21/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de la Conselleria d’Educació i Universitat presentada pel 
senyor R. L. B. 

— Dictamen núm. 22/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora C. A. A. contra l’Ajuntament de Calvià 
per una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 23/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor A. A. A. i la 
senyora B. B. B. 

— Dictamen núm. 24/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat a instància del senyor M. C. C., en representació de la senyora F. R. M., 
com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Llàtzer, 
durant la qual va patir una sèpsia greu derivada a gangrena de Fournier 
després d'una intervenció quirúrgica.  

— Dictamen núm. 25/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. B. F., en representació de la senyora F. A. 
R., contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció sanitària rebuda a 
l’Hospital Son Llàtzer. 

 Dictamen núm. 26/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular 
d’Eivissa sobre la potestat reglamentària dels consells insulars en matèria de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (autotaxi). 

Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos. 

— Dictamen núm. 27/2016, relatiu a l'Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 28/2016, relatiu a la revisió d’ofici dels treballs 
extracontractuals executats per les empreses A i B a favor de l’empresa pública 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

— Dictamen núm. 29/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d'Hisenda i Administracions Públiques de creació i modificació de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d'Hisenda i 
Administracions Públiques.  

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 
13 d’abril de 2016 de creació i modificació de fitxers que contenen 
dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques (BOIB núm. 51, de 23 d’abril). 

— Dictamen núm. 30/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la 
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 21 de desembre de 2009 
per la qual es va concedir una subvenció a favor de l’entitat A. 

— Dictamen núm. 31/2016, relatiu a l’expedient sobre la resolució del contracte 
administratiu especial del bar restaurant del Poliesportiu Municipal ses Comes, 
en el terme municipal de Llubí. 

— Dictamen núm. 32/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat per la reclamació presentada pel senyor A. P. D. a conseqüència de 
l’accident que es produí quan circulava en bicicleta. 

— Dictamen núm. 33/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor R. B. 
C. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 34/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor P. G. A. 

— Dictamen núm. 35/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. P., en nom i 
representació de la senyora M. G. F. i dels seus fills F. G. G., J. G. G. i Y. G. 
G., com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor J. G. C. 

— Dictamen núm. 36/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel 
senyor A. A. A. pels danys i perjudicis que li ha ocasionat l’assistència sanitària 
prestada a l’Hospital Universitari Son Espases, la Casa del Mar i l’Hospital Son 
Dureta. 

— Dictamen núm. 37/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat per la reclamació presentada pel senyor J. L. B. com a conseqüència 
d’un accident de circulació que es produí quan circulava en motocicleta per la 
carretera Ma-4014 en direcció a Porto Cristo. 

— Dictamen núm. 38/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària plantejada pel senyor A. A. A. per 
l’assistència prestada a l’Hospital Mateu Orfila. 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2016  

71 

 

— Dictamen núm. 39/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora S. M. Z. 

— Dictamen núm. 40/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la 
senyora M. B. J. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital de Manacor. 

— Dictamen núm. 41/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula la senyora B. S. 
S. com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor M. S. S. a l’Hospital 
Can Misses. 

— Dictamen núm. 42/2016, relatiu a la consulta respecte a la pròrroga del 
contracte «servicio de colaboración para la gestión tributaria y recaudadora de 
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Calvià». 

— Dictamen núm. 43/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i 
Universitat que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació dels 
alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als 
nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 
que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació 
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons 
públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació 
especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril). 

— Dictamen núm. 44/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Petit Verdot, N. en la 
categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears. 

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 10 de 
maig de 2016 per la qual s’inclou la varietat petit verdot, N. en la 
categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes 
Balears (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

— Dictamen núm. 45/2016, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del 
cànon de sanejament d’aigües.  

Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon 
de sanejament d’aigües (BOIB núm. 57, de 7 de maig). 

— Dictamen núm. 46/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 55/2009, d’11 de setembre, de règim jurídic de sales de joc.  

Decret 23/2016, de 29 d’abril, pel qual es modifica el Decret 
55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc 
(BOIB núm. 54, de 30 d’abril). 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2016  

72 

 

— Dictamen núm. 47/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Territori, 
Energia i Mobilitat per la qual s’aprova el plec de condicions generals per a 
l’atorgament de concessions per a l’ocupació del domini públic portuari de 
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual 
s’aprova el Plec de condicions generals per a l’atorgament de 
concessions per a l’ocupació del domini públic portuari 
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 86, de 7 de juliol). 

— Dictamen núm. 48/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola en aigües 
marítimes de les Illes Balears.  

Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per 
a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes 
Balears (BOIB núm. 51, de 23 d’abril). 

— Dictamen núm. 49/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Pollença formulada per la senyora I. Y. R. en 
representació de la senyora A. A. A., amb motiu d’una caiguda a la talaia 
d’Albercuix. 

— Dictamen núm. 50/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 25/2016, de 29 d’abril, de modificació del Decret 28/2015, 
de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació 
de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 30 
d’abril). 

— Dictamen núm. 51/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les 
directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials 
d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els 
requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter 
suprainsular per a aquests sectors de població.  

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les 
directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels 
serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb 
discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació 
dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests 
sectors de població (BOIB núm. 67, de 28 de maig). 

— Dictamen núm. 52/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pels 
treballs executats per l’empresa C, entre el 20 de juliol i l’11 d’octubre de 2015, 
de manteniment integral de sistemes, comunicacions i suport a l’explotació de 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 
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— Dictamen núm. 53/2016, relatiu a la resolució del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i l'explotació de la remodelació de la plaça A, 
adjudicat per l’Ajuntament de Campos a l’entitat B. 

— Dictamen núm. 54/2016, relatiu a la interpretació del contracte signat entre el 
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil A per a l’execució de les obres de 
condicionament de la travessia de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús. 

— Dictamen núm. 55/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament N presentada per la senyora J. C. P. i el senyor J. 
S. M., com a conseqüència de la inactivitat de la corporació municipal en 
relació amb els renous produïts per locals del carrer. 

— Dictamen núm. 56/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora M. P. S. contra l’Ajuntament de Marratxí 
a causa d’un accident de bicicleta en una via pública. 

— Dictamen núm. 57/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 
primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es 
desplega el currículum de l’educació primària, i de l’Ordre de 6 de març de 
2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a 
les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 28/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de 
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 21 de 
maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 
65, de 24 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de 
l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes 
Balears (BOIB núm. 65, de 24 de maig). 

— Dictamen núm. 58/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum d'educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears i de l'Ordre de la consellera 
d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es 
desplega el currículum d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 29/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de 
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l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 
64, de 21 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears 
(BOIB núm. 65, de 24 de maig). 

— Dictamen núm. 59/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat 
a les Illes Balears, i l'Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del 
batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 65, de 24 
de maig). 

— Dictamen núm. 60/2016, relatiu a la consulta facultativa en relació amb 
l'aplicació de l'article 22 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts 
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als empleats públics 
dels consells insulars. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Catalina Pons-Estel Tugores, al qual 
s’adhereixen els consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles Pintos, Marta Vidal 
Crespo i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany. 

— Dictamen núm. 61/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es declara la 
situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures 
urgents i excepcionals de gestió de recursos hídrics per pal·liar-ne i corregir-ne 
els efectes.  

Decret 34/2016, de 17 de juny, pel qual es declara la situació de 
sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures 
urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar-
ne i corregir-ne els efectes (BOIB núm. 77, de 18 de juny). 

— Dictamen núm. 62/2016, relatiu a l’Avantprojecte de llei per la qual es 
modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears, respecte de les 
modificacions que aquest Avantprojecte introdueix en la Llei 6/2001, d’11 
d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 63/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la 
formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a 
l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a les Illes Balears.  
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Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris 
professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció 
dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat 
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 30 de juliol). 

— Dictamen núm. 64/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat a 
l’efecte de reconèixer extrajudicialment la reclamació del pagament formulada 
pel senyor G. B. C. pels serveis prestats per l’emissió de 125 informes tècnics 
per a la Direcció General de Recursos Hídrics. 

— Dictamen núm. 65/2016, relatiu a la resolució d’un contracte de redacció 
d’un projecte d’execució d’obres i explotació d’un aparcament subterrani de 
vehicles automòbils adjudicat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.  

— Dictamen núm. 66/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A., en 
nom i representació de l’entitat B, en relació amb la no concessió d’una 
subvenció en matèria de mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a 
les Illes Balears, corresponent a l’exercici de 2007. 

— Dictamen núm. 67/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. G. R., en nom i representació de l’entitat 
A, contra l’Ajuntament de Calvià, per danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 68/2016, relatiu a reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor G. G. B., en nom i representació de l’entitat M, contra 
l’Ajuntament de Calvià, pels danys que refereix haver patit com a conseqüència 
de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 69/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular 
de Menorca sobre l’aplicació de l’article 89 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del 
turisme de les Illes Balears, en relació amb el Pla Territorial Insular i la Norma 
territorial transitòria. 

— Dictamen núm. 70/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial efectuada pel senyor R. M. P. davant el Servei de Salut de les Illes 
Balears. 

— Dictamen núm. 71/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
instat pel senyor A. M. M., en nom i representació del senyor B. R. S., pels 
danys causats a conseqüència d’actes administratius posteriorment anul·lats. 

— Dictamen núm. 72/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària, 
productes sanitaris i materials auxiliars a la prestació assistencial, servit i 
recollit en els sistemes del Servei de Salut fins al 31 de desembre de 2015, per 
als seus usuaris. 

Conté un vot particular concurrent formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell. 
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— Dictamen núm. 73/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els 
preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als 
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.  

Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus 
públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als 
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (BOIB 
núm. 93, de 23 de juliol). 

— Dictamen núm. 74/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l’ajuda 
econòmica de caràcter social, complementària de les pensions no contributives.  

Conté un vot particular concurrent que formula el conseller Octavi Pons Castejón, al qual 
s’adhereixen les conselleres Maria Ballester Cardell i María de los Ángeles Berrocal Vela. 

Decret 42/2016, de 15 de juliol, pel qual es crea l’ajut econòmic de 
caràcter social, complementari de les pensions no contributives 
(BOIB núm. 90, de 16 de juliol). 

— Dictamen núm. 75/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a 
terme per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb l’empresa B en 
relació amb la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 18 
d’abril de 2012, per la qual s’autoritza l’ús de l’auditori del Conservatori 
Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera al Consell Insular 
d’Eivissa. 

— Dictamen núm. 76/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència d’activitat 
atorgada a l’entitat B per l’Ajuntament de Palma. 

— Dictamen núm. 77/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pel 
Servei de Salut de les Illes Balears a l’efecte de declarar la nul·litat del servei 
d’agència de viatges per a la compra de bitllets d’avió i estades d’hotel per als 
desplaçaments de personal a Palma per motius laborals durant el període de 
desembre de 2014 a desembre de 2015. 

Conté un vot particular concurrent formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell. 

— Dictamen núm. 78/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres 
d'adequació, segellat i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids 
urbans al municipi de Capdepera. 

— Dictamen 79/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat per 
l’entitat B contra l’Acord del Consell de Govern de 29 de desembre. 

— Dictamen núm. 80/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat 
per la senyora A. A. A. contra la Resolució del director general del Servei de 
Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de 
persones admeses i excloses de les borses generals per a la selecció de 
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories 
d’infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia, i contra la 
Resolució de 15 d’octubre de 2015 que va resoldre el recurs de reposició 
interposat contra l’acte anterior. 
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— Dictamen núm. 81/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
sobre dos contractes de subministrament de fungibles i accessoris 
d’equipament (núm. d’expedient X/09 i XX/09), l’objecte dels quals és 
l’equipament de monitoratge i l’equipament de cures respiratòries i incubadores 
per a l’Hospital Universitari Son Espases, concertats amb l’empresa B. 

— Dictamen núm. 82/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de C, instat per la senyora A. A. A., en relació amb l'execució 
de la Sentència de 10 de setembre de 2013 i del Decret del batle de C de 28 de 
gener de 2014. 

— Dictamen núm. 83/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la 
Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme 
sostenible.  

Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de 
l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del 
turisme sostenible (BOIB núm. 81, de 25 de juny). 

— Dictamen núm. 84/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 
formació permanent del professorat de l'àmbit de l'ensenyament no universitari 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació 
permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de 
juliol). 

— Dictamen núm. 85/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A. i la 
senyora B. B. B., en relació amb la no concessió d’una subvenció en matèria de 
mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears 
corresponent a l’exercici de 2007. 

— Dictamen núm. 86/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda per la senyora P. C. U., el senyor B. B. C. i la senyora 
A. B. C. per l’assistència que es prestà al senyor A. B. L., espòs i pare, a 
l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 87/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que van presentar el senyor J. S. M., el senyor B. P. B., el senyor D. 
P. B., la senyora E. P. B. i el senyor J. V. P. 

— Dictamen núm. 88/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula el 
senyor J. G. S. 

— Dictamen núm. 89/2016, relatiu a la consulta facultativa sobre els efectes de 
l’entrada en vigor de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, que modifica l’article 14.1 de 
la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en 
relació amb la denominació de la ciutat i el municipi de Maó-Mahón. 
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Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereix el 
conseller José Argüelles Pintos. 

— Dictamen núm. 90/2016, relatiu al Projecte de decret per al 
desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en 
els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.  

Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la 
competència comunicativa en llengües estrangeres als centres 
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 
núm. 93, de 23 de juliol). 

— Dictamen núm. 91/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la 
renda per a persones en procés d’autonomia que han estat sotmeses a 
mesures administratives de protecció de menors.  

Decret 52/2016, de 5 d’agost, de la renda per a persones en 
procés d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures 
administratives de protecció de menors (BOIB núm. 102, d’11 
d’agost de 2016). 

— Dictamen núm. 92/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 
general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014 per la qual es 
convocà un concurs de mèrits per a l’adjudicació de quatre oficines de 
farmàcia, dictada en execució parcial i provisional de la Sentència 23/2014, de 
29 de gener, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (procediment 
de revisió instat en data 27 d’agost de 2015 pel senyor A. A. A.). 

— Dictamen núm. 93/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
X/2016, sobre la interpretació de les clàusules del plec de prescripcions 
tècniques que regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, la conservació i l’explotació de l’Hospital Universitari Son Espases 
(HUSE) referides a la realització i la gestió de l’inventari tècnic d’actius i una 
còpia en format digital. 

— Dictamen núm. 94/2016, relatiu a la modificació del contracte subscrit pel 
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat A per a l’execució de les obres de 
condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890). 

— Dictamen núm. 95/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella presentada per la senyora M. C. S. 

— Dictamen núm. 96/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial sanitària formulada per la senyora M. T. C. per l’assistència que va 
rebre a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 97/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. A. A. contra el Servei de Salut de les 
Illes Balears per l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Oncologia i 
Cirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases. 
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— Dictamen núm. 98/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat a instància del senyor J. S. R. com a conseqüència de l’assistència 
sanitària prestada pel Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 99/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor M. C. H. per l’assistència sanitària que li 
prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 100/2016, relatiu al Projecte de decret de gestió de la 
prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 
anys.  

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació 
sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 
15 anys de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 17 de setembre). 

— Dictamen núm. 101/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016, 
referent a la despesa derivada del servei sanitari d’hemodinàmica de l'Àrea de 
Salut d'Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de març a 
maig de 2016 per als seus usuaris. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 102/2016, relatiu a la revisió de l’expedient X/2016, referent 
a la despesa derivada del servei sanitari de neurocirurgia de l’Àrea de Salut 
d’Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de juny a 
desembre de 2015 per als seus usuaris. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 103/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter 
personal Llista de distribució del butlletí d'informació illesbalearsqualitat.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 4 
d’agost de 2016 per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter 
personal Llista de distribució del butlletí d’informació 
illesbalearsqualitat (BOIB núm. 108, de 25 d’agost de 2016). 

— Dictamen núm. 104/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l’aplicació de biocides. 

Decret 54/2016, de 26 d’agost, pel qual es prorroga la validesa 
dels carnets per a l’aplicació de biocides (BOIB núm. 109, de 27 
d’agost).  

— Dictamen núm. 105/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el 
Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les normes 
bàsiques d'organització i funcionament, i s'aproven els principis generals que 
regulen els consells de la joventut d'àmbit insular i local.  

Decret 63/2016, de 21 d’octubre, pel qual es crea el Consell de la 
Joventut de les Illes Balears, se n’estableixen les normes bàsiques 
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d’organització i funcionament i s’aproven els principis generals que 
regulen els consells de la joventut d’àmbit insular i local (BOIB 
núm. 134, de 22 d’octubre). 

— Dictamen núm. 106/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que formula la Sindicatura de la fallida de l’entitat B contra 
l’Ajuntament de Campos com a conseqüència de la declaració judicial 
d’invalidesa d’una llicència d’obres i de la final no consideració com a urbans 
dels terrenys adquirits per la dita societat. 

— Dictamen núm. 107/2016, relatiu a la revisió d’ofici que ha tramitat el Servei 
de Salut de les Illes Balears per a la declaració de nul·litat de la prestació del 
servei de desplaçament en taxi per a professionals sanitaris i pacients de 
l’Hospital Universitari Son Espases i de l’Àrea de Salut Mental del Sector de 
Ponent, període de març de 2015 a febrer de 2016. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 108/2016, relatiu a la revisió d'ofici per a la declaració de 
nul·litat i la liquidació del servei de manteniment i suport d'aplicacions 
informàtiques de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d'Informació del 
Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 109/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
X/2016, referent a si l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, 
instal·lació, posada en funcionament i manteniment mitjançant arrendament 
amb opció de compra d’un sistema integral d’emmagatzematge i dispensació 
automatitzada de medicaments en el nou Hospital Can Misses ha de fer-se 
càrrec de l’adquisició de les llicències de software i de la posterior integració 
dels sistemes informàtics. 

— Dictamen núm. 110/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial sanitària iniciat per la reclamació del senyor A. A. A. per 
l’assistència rebuda al Centre de Salut A (Eivissa). 

— Dictamen núm. 111/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. 
H. H. per l’assistència sanitària rebuda a Atenció Primària i a l’Hospital Son 
Espases (Servei de Neurologia). 

— Dictamen núm. 112/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora N. 
D. D., per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Comarcal d´Inca.  

— Dictamen núm. 113/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
despleguen reglamentàriament les llicències d’autotaxi i les autoritzacions de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme de fins a set 
places, inclosa la persona que condueix, previstes en la Llei 4/2014, de 20 de 
juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.  
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Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 
4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat 
sostenible de les Illes Balears, amb relació als vehicles dedicats a 
l’activitat de transport públic urbà i interurbà de viatgers en 
vehicles de turisme (BOIB núm. 118, de 17 de setembre). 

— Dictamen núm. 114/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
distintiu d’identificació dels vehicles dedicats a l’activitat de lloguer amb 
conductor en la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Decret 58/2016, de 16 de setembre, pel qual es regula el distintiu 
d’identificació dels vehicles dedicats a l’activitat de lloguer amb 
conductor en la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 122, de 24 de setembre). 

— Dictamen núm. 115/2016, relatiu a l’expedient sobre revisió d’ofici X/2016, 
de reconeixement extrajudicial de crèdit per contractació irregular del Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 116/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 
Reserva Marina del Freu de sa Dragonera i s’hi regulen les activitats d’extracció 
de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques. 

Decret 62/2016, de 7 d’octubre, pel qual s’estableix la Reserva 
Marina del Freu de sa Dragonera i s’hi regulen les activitats 
d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques 
(BOIB núm. 128, de 8 d’octubre). 

— Dictamen núm. 117/2016, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'inclou la varietat Escursac, N. en la 
categoria de la varietat de raïms de vinificació autoritzades a les Illes Balears.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 20 de 
setembre de 2016, per la qual s’inclou la varietat escursac, N. en 
la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les 
Illes Balears (BOIB núm. 125, d’1 d’octubre). 

— Dictamen núm. 118/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Capdepera presentada per l’advocat M. J. T. en 
nom i representació del senyor J. M. A. 

— Dictamen núm. 119/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca presentada pel senyor J. 
M. G. a conseqüència dels danys soferts per una pilotada rebuda durant un 
partit de futbol en el camp municipal. 

— Dictamen núm. 120/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial iniciat a instància de la senyora M. B. V., com a conseqüència de 
l’assistència sanitària que li prestaren a l’Hospital Son Dureta l’any 2009, durant 
la qual va patir una paràlisi del peu dret després d’una intervenció quirúrgica. 

— Dictamen núm. 121/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora M. M. C. 
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— Dictamen núm. 122/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor R. N. F., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 123/2016, relatiu al Projecte de decret sobre els centres 
d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment 
per al reconeixement de cans d’assistència. 

Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre els centres 
d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del 
procediment per al reconeixement dels cans d’assistència (BOIB 
161/2016, de 24 de desembre. 

— Dictamen núm. 124/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 
2011, que fixa les quanties de les compensacions per desplaçament dels 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i 
se regula el procediment per obtenir-les. 

Ordre de la consellera de Salut de 25 d’octubre de 2016, de 
modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de 
gener de 2011, que fixa les quanties de les compensacions per 
desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears 
per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per 
obtenir-les (BOIB 142/2016, de 10 de novembre). 

— Dictamen núm. 125/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen 
categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les 
Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja existents. 

Decret 64/2016, de 28 d’octubre de 2016, pel qual es creen 
categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de 
Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres 
categories ja existents (BOIB núm. 137, de 29 d’octubre). 

— Dictamen núm. 126/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen 
els barems dels resultats esportius a les competicions avaluables per a la 
qualificació d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears (conté una ampliació). 

Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de 
febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a 
les proves esportives que s’han de tenir en compte a l’hora de 
determinar la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears 
(BOIB núm. 18/2017, d’11 de gener). 

— Dictamen núm. 127/2016, relatiu a la resolució del contracte de la concessió 
administrativa per dur a terme l’explotació dels lots 1, 2, 4, 6, 7, 8 i 9 de jocs 
aquàtics flotants a les platges de Palmira, Torà, Magaluf I, Son Maties, 
Palmanova, es Carregador i Oratori, respectivament, durant el període 
2014/2023. 

— Dictamen núm. 128/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que presentà la senyora R. G. P., en nom propi i en representació 
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del senyor J. C. P., derivada de l’assistència sanitària que es prestà en 
l’Hospital Can Misses al senyor J. C. C. 

— Dictamen núm. 129/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària que formulà el senyor J. L. T. a 
conseqüència de l'assistència que li prestaren als hospitals Son Espases i Son 
Llàtzer. 

— Dictamen núm. 130/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor D. D. D., en nom i representació de l’entitat 
B, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 131/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor B. B. B., en nom i representació de l’entitat 
C, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 132/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. A. A., en nom i representació de l’entitat 
D, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 133/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica la 
Reserva Marina del Llevant de Mallorca i es regulen les activitats d’extracció de 
flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Maria Ballester Cardell, al qual s’adhereixen 
els consellers Joan Oliver Araujo i Octavi Pons Castejón. 

Decret 71/2016, de 16 de desembre, pel qual es regulen les 
activitats d’extracció de flora o fauna marines i les activitats 
subaquàtiques a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca (BOIB 
158, de 17 de desembre). 

— Dictamen núm. 134/2016, relatiu a la revisió d'ofici del segon punt de l'Acord 
de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament B de 5 de desembre de 2012. 

— Dictamen núm. 135/2016, relatiu a la revisió d’ofici instada per l’UTE M en 
execució de la Sentència de 7 de gener de 2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Palma («certificació emesa dins el procediment de 
finançament del pagament a proveïdors a l'empara del Reial decret legislatiu 
4/2012, de 24 de febrer, en relació amb les factures de sis contractes d'obres 
de construcció d'edificis destinats a casals de barri a Sa Garriga, Son Perera, 
Establiments, Son Ferriol, Son Ferriol II i Ca n’Alonso»). 

— Dictamen núm. 136/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat 
pel senyor P. J. P., en representació de l'entitat A, de la senyora M. S. C. i del 
senyor F. P. V., contra l’Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 25 de 
juny de 2014 de desestimació dels recursos de reposició i confirmació de les 
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sancions per infraccions contra el patrimoni històric. 

— Dictamen núm. 137/2016, relatiu a la declaració de caducitat de la concessió 
administrativa de transport públic regular de viatgers per carretera IB-26 que té 
per titular l’entitat B, tramitada pel Consorci de Transports de Mallorca. 

— Dictamen núm. 138/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres 
d'adequació, segellament i regeneració ambiental de l'abocador de residus 
sòlids urbans al municipi de Capdepera. 

— Dictamen núm. 139/2016, relatiu a la modificació núm. 3 del contracte 
subscrit pel Consell Insular d'Eivissa i l’UTE A per a l'execució de les obres de 
condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890). 

— Dictamen núm. 140/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica que formulà el senyor A. A. A. per 
l’anul·lació judicial d’un acte administratiu. 

— Dictamen núm. 141/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que va promoure la senyora M. C. G. per l’assistència sanitària que 
va rebre a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 142/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, 
contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 143/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, 
contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 144/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor R. L. V., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 145/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
prototip racial del ca de bou. 

Decret 8/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula el prototip racial 
del ca de bou (BOIB núm. 21, de 18 de febrer). 

— Dictamen núm. 146/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la 
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen 
els principis generals per a les carteres insulars i locals. 

Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera 
bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i 
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s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals 

(BOIB 146, de 19 de novembre). 

— Dictamen núm. 147/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea 
l’especialitat de publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos 
facultatiu superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 6/2017, de 27 de gener, pel qual es crea l’especialitat de 
publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos 
facultatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 12, de 28 de gener) 

— Dictamen núm. 148/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat per 
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears 
per a la declaració de nul·litat de la contractació irregular d’uns locals i places 
d’aparcament a Palma, entre octubre de 2015 i maig de 2016. 

— Dictamen núm. 149/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que presentà la senyora A. G. N. per l’assistència sanitària que li 
prestaren facultatius de l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 150/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 151/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de les 
entitats B, C i D, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver 
patit com a conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals 
aprovades per l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 152/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de la senyora A. A. A. com a conseqüència de l'assistència sanitària 
que li prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 153/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici per a la 
declaració de nul·litat dels subministraments de productes de farmàcia 
hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres 
efectuats, fins a 30 de setembre de 2016, per als usuaris del Servei de Salut de 
les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 154/2016, relatiu a l’expedient X/2016, sobre la revisió d’ofici 
per nul·litat de ple dret del subministrament d’energia i combustible per a l’Àrea 
de Salut d’Eivissa i Formentera, de l’Hospital de Manacor i de l’Hospital Son 
Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 155/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
irregular dels serveis d’assistència sanitària externa prestats per diferents 
proveïdors a favor del Servei de Salut de les Illes Balears durant el període 
comprès entre els anys 2011 i 2016. 
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— Dictamen núm. 156/2016, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de 
nul·litat del servei de gestió de residus per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i 
Formentera, l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital de Manacor, l’Hospital d’Inca i 
l’Àrea de Salut de Menorca, del Servei de Salut de les Illes Balears, prestat pel 
proveïdor B en el període comprès entre els anys 2013 i 2016. 

— Dictamen núm. 157/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada per la senyora A. A. A. pels danys i perjudicis 
econòmics presumptament soferts a conseqüència del seu nomenament com a 
secretària d’un òrgan col·legiat autonòmic. 

— Dictamen núm. 158/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial iniciat a instància del senyor G. S. B. com a conseqüència de 
l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Atenció Primària i l’Hospital Son 
Llàtzer, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 159/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor L. P. L. i la senyora C. J. C., en nom propi i 
en el del seu fill J. P. J. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Marta Vidal Crespo i Miguel Manuel Ramis de 
Ayreflor Catany. 

— Dictamen núm. 160/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
del Consell Insular de Mallorca presentada per la senyora J. S. F. com a 
conseqüència de la mala execució de la paret que tanca una finca propietat de la 
reclamant arran d’una expropiació. 

— Dictamen núm. 161/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix a 
les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors 
conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de composició, 
interpretació, musicologia i pedagogia a les Illes Balears i se’n regula 
l’avaluació.  

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis 
dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior 
de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, 
Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 6, de 
14 de gener de 2017). 

— Dictamen núm. 162/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es crea el 
Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de 
desembre de 2016 per la qual es crea el Consell Regulador del Vi 
de la Terra Mallorca (BOIB núm. 163, de 29 de desembre). 

— Dictamen núm. 163/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 161, de 24 de desembre). 
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— Dictamen núm. 164/2016, relatiu al procediment de declaració de nul·litat del 
contracte PISTCAP i el pagament dels serveis prestats pel contractista a 
requeriment de l'Ajuntament de Palma fins a la nova adjudicació, mitjançant 
reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular. 

— Dictamen núm. 165/2016, relatiu al procediment d’interpretació de la 
clàusula G de revisió de preus del contracte de connexió de l'autopista de 
Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo (Terme municipal de Palma. 
Clau 09-10.0-ML). 

— Dictamen núm. 166/2016, relatiu al Projecte de decret d’exigència de 
coneixements de llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de 
feina de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari 
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  

Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement de la 
llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball 
de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal 
funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017). 

— Dictamen núm. 167/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes 
pesquers a les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 168/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor M.G. G., derivada de l’assistència que li van 
prestar a l’Hospital Son Espases. 

— Dictamen núm. 169/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària formulada per la senyora M. G. R., el 
senyor J. L. G. i la senyora S. L. G. a conseqüència de l'assistència que es 
prestà al senyor J. L. G. a l'Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 170/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada per la senyora A. A. A. 

— Dictamen núm. 171/2016, relatiu a la proposta de dictamen sobre 
responsabilitat patrimonial sanitària instada pel senyor J. C. M. 

— Dictamen núm. 172/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es regula la 
convocatòria per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir 
del curs acadèmic 2017-2018. 

Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els 
preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i 
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 
2017-2018 (BOIB 6/2017, de 14 de gener). 

— Dictamen núm. 173/2016, relatiu a la revisió d'ofici per contractació irregular 
múltiple de l’expedient X/2016, referent a la despesa derivada del servei de 
reparació i manteniment per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, l'Hospital 
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de Manacor i l'Hospital Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, 
prestat per diversos proveïdors. 

— Dictamen núm.174/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular 
dels serveis generals prestats per diferents proveïdors a favor del Servei de 
Salut de les Illes Balears, durant el període comprès entre els anys 2010 i 
2016. 

— Dictamen núm. 175/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen els 
premis centres educatius ecoambientals vers el desenvolupament sostenible. 

Decret 10/2017, de 10 de març, pel qual es creen i regulen els 
premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 
(BOIB núm. 30, d’11 de març). 

— Dictamen núm. 176/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial 
tramitat per l’Ajuntament de ses Salines en relació amb l’obra d’adequació 
d’una part d’un solar a la Colònia de Sant Jordi per a l’ús d’aparcament. 
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1. AVANTPROJECTES DE LLEI 

— Dictamen núm. 27/2016, relatiu a l'Avantprojecte de llei de modificació de la 
Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 62/2016, relatiu a l’Avantprojecte de llei per la qual es 
modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears, respecte de les 
modificacions que aquest Avantprojecte introdueix en la Llei 6/2001, d’11 
d’abril, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

2. PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU 

— Dictamen núm. 45/2016, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del 
cànon de sanejament d’aigües.  

Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon 
de sanejament d’aigües (BOIB núm. 57, de 7 de maig). 

3. PROJECTES DE DECRET 

3.1. Habitatge 

— Dictamen núm. 2/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i regula 
el Registre d’Informes d’Avaluació d’Edificis de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Decret 17/2016, de 8 d’abril, pel qual es crea i regula el Registre 
d’Informes d’Avaluació d’Edificis de les Illes Balears (BOIB núm. 
45, de 9 d'abril). 

3.2. Serveis socials 

— Dictamen núm. 1/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del 
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat 
de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la 
Dependència de les Illes Balears.  

Decret 5 /2016, de 5 de febrer, de modificació del Decret 83/2010, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del 
procediment per al reconeixement de la situació de dependència, 
la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de 
les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la 
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de 
les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 6 de febrer). 
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— Dictamen núm. 3/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de 
les persones adultes incapacitades judicialment.  

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis 
generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars 
de les persones adultes incapacitades judicialment (BOIB núm. 18, 
de 6 de febrer). 

— Dictamen núm. 6/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 
l’accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn 
mental greu i la gestió de la llista d’espera de les places d’aquest servei. 

Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l’accés al 
servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn 
mental greu i la gestió de la llista d’espera de les places d’aquest 
servei (BOIB núm. 21, de 13 de febrer). 

— Dictamen núm. 51/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les 
directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials 
d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els 
requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter 
suprainsular per a aquests sectors de població.  

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, 
de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les 
directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels 
serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb 
discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació 
dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests 
sectors de població (BOIB núm. 67, de 28 de maig). 

— Dictamen núm. 74/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea l’ajuda 
econòmica de caràcter social, complementària de les pensions no contributives.  

Conté un vot particular concurrent que formula el conseller Octavi Pons Castejón, al qual 
s’adhereixen les conselleres Maria Ballester Cardell i María de los Ángeles Berrocal Vela. 

Decret 42/2016, de 15 de juliol, pel qual es crea l’ajut econòmic de 
caràcter social, complementari de les pensions no contributives 
(BOIB núm. 90, de 16 de juliol). 

— Dictamen núm. 91/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la 
renda per a persones en procés d’autonomia que han estat sotmeses a 
mesures administratives de protecció de menors.  

Decret 52/2016, de 5 d’agost, de la renda per a persones en 
procés d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures 
administratives de protecció de menors (BOIB núm. 102, d’11 
d’agost de 2016). 
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— Dictamen núm. 123/2016, relatiu al Projecte de decret sobre els centres 
d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del procediment 
per al reconeixement de cans d’assistència. 

Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre els centres 
d’ensinistrament de cans d’assistència i els principis generals del 
procediment per al reconeixement dels cans d’assistència (BOIB 
161/2016, de 24 de desembre. 

— Dictamen núm. 146/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova la 
Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen 
els principis generals per a les carteres insulars i locals. 

Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera 
bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i 
s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals 

(BOIB 146, de 19 de novembre). 

3.3. Funció pública 

— Dictamen núm. 5/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el text 
consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei 
del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del 
Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei 
del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes 
Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril). 

— Dictamen núm. 125/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen 
categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les 
Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja existents. 

Decret 64/2016, de 28 d’octubre de 2016, pel qual es creen 
categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de 
Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres 
categories ja existents (BOIB núm. 137, de 29 d’octubre). 

— Dictamen núm. 147/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea 
l’especialitat de publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos 
facultatiu superior de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 6/2017, de 27 de gener, pel qual es crea l’especialitat de 
publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos 
facultatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 12, de 28 de gener) 

— Dictamen núm. 163/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula 
l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 161, de 24 de desembre). 
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3.4. Casinos, jocs i apostes 

— Dictamen núm. 46/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 55/2009, d’11 de setembre, de règim jurídic de sales de joc.  

Decret 23/2016, de 29 d’abril, pel qual es modifica el Decret 
55/2009, d’11 de setembre, sobre règim jurídic de les sales de joc 
(BOIB núm. 54, de 30 d’abril). 

3.5. Agricultura i pesca 

— Dictamen núm. 48/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
mesures per a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola en aigües 
marítimes de les Illes Balears.  

Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per 
a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes 
Balears (BOIB núm. 51, de 23 d’abril). 

— Dictamen núm. 61/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es declara la 
situació de sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures 
urgents i excepcionals de gestió de recursos hídrics per pal·liar-ne i corregir-ne 
els efectes.  

Decret 34/2016, de 17 de juny, pel qual es declara la situació de 
sequera extraordinària a l’illa d’Eivissa i s’adopten les mesures 
urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar-
ne i corregir-ne els efectes (BOIB núm. 77, de 18 de juny). 

— Dictamen núm. 116/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 
Reserva Marina del Freu de sa Dragonera i s’hi regulen les activitats d’extracció 
de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques. 

Decret 62/2016, de 7 d’octubre, pel qual s’estableix la Reserva 
Marina del Freu de sa Dragonera i s’hi regulen les activitats 
d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques 
(BOIB núm. 128, de 8 d’octubre). 

— Dictamen núm. 133/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica la 
Reserva Marina del Llevant de Mallorca i es regulen les activitats d’extracció de 
flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Maria Ballester Cardell, al qual s’adhereixen 
els consellers Joan Oliver Araujo i Octavi Pons Castejón. 

Decret 71/2016, de 16 de desembre, pel qual es regulen les 
activitats d’extracció de flora o fauna marines i les activitats 
subaquàtiques a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca (BOIB 
158, de 17 de desembre). 

— Dictamen núm. 145/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
prototip racial del ca de bou. 
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Decret 8/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula el prototip racial 
del ca de bou (BOIB núm. 21, de 18 de febrer). 

— Dictamen núm. 167/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes 
pesquers a les Illes Balears. 

3.6. Policia local 

— Dictamen núm. 50/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 25/2016, de 29 d’abril, de modificació del Decret 28/2015, 
de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació 
de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 30 
d’abril). 

3.7. Educació 

— Dictamen núm. 57/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 
primària a les Illes Balears, de l’Ordre de 21 de juliol de 2014 per la qual es 
desplega el currículum de l’educació primària, i de l’Ordre de 6 de març de 
2015, sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a 
les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 28/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de 
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 21 de 
maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 
65, de 24 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de 
l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes 
Balears (BOIB núm. 65, de 24 de maig). 

— Dictamen núm. 58/2016, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum d'educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears i de l'Ordre de la consellera 
d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es 
desplega el currículum d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  
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Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 29/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de 
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 
64, de 21 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears 
(BOIB núm. 65, de 24 de maig). 

— Dictamen núm. 59/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el 
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat 
a les Illes Balears, i l'Ordre de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i José Argüelles Pintos. 

Decret 30/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 
35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del 
batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura 
i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 65, de 24 
de maig). 

— Dictamen núm. 73/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els 
preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als 
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.  

Decret 44/2016, de 22 de juliol, pel qual s’aproven els preus 
públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als 
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (BOIB 
núm. 93, de 23 de juliol). 

— Dictamen núm. 84/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 
formació permanent del professorat de l'àmbit de l'ensenyament no universitari 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació 
permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de 
juliol). 

— Dictamen núm. 90/2016, relatiu al Projecte de decret per al 
desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en 
els centres educatius sostinguts amb fons públics a les Illes Balears.  
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Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la 
competència comunicativa en llengües estrangeres als centres 
educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 
núm. 93, de 23 de juliol). 

— Dictamen núm. 161/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix a 
les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors 
conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de composició, 
interpretació, musicologia i pedagogia a les Illes Balears i se’n regula 
l’avaluació.  

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis 
dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior 
de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, 
Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació (BOIB núm. 6, de 
14 de gener de 2017). 

— Dictamen núm. 166/2016, relatiu al Projecte de decret d’exigència de 
coneixements de llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de 
feina de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal funcionari 
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.  

Decret 2/2017, de 13 de gener, d’exigència del coneixement de la 
llengua catalana en els procediments de provisió de llocs de treball 
de les entitats locals de les Illes Balears reservats a personal 
funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2017). 

3.8. Turisme 

— Dictamen núm. 83/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la 
Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme 
sostenible.  

Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de 
l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del 
turisme sostenible (BOIB núm. 81, de 25 de juny). 

3.9. Salut 

— Dictamen núm. 100/2016, relatiu al Projecte de decret de gestió de la 
prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 
anys.  

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació 
sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 
15 anys de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 17 de setembre). 

3.10. Joventut 

— Dictamen núm. 105/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el 
Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n'estableixen les normes 
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bàsiques d'organització i funcionament, i s'aproven els principis generals que 
regulen els consells de la joventut d'àmbit insular i local.  

Decret 63/2016, de 21 d’octubre, pel qual es crea el Consell de la 
Joventut de les Illes Balears, se n’estableixen les normes bàsiques 
d’organització i funcionament i s’aproven els principis generals que 
regulen els consells de la joventut d’àmbit insular i local (BOIB 
núm. 134, de 22 d’octubre). 

3.11. Transport o lloguer de vehicles 

— Dictamen núm. 113/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
despleguen reglamentàriament les llicències d’autotaxi i les autoritzacions de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme de fins a set 
places, inclosa la persona que condueix, previstes en la Llei 4/2014, de 20 de 
juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.  

Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 
4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat 
sostenible de les Illes Balears, amb relació als vehicles dedicats a 
l’activitat de transport públic urbà i interurbà de viatgers en 
vehicles de turisme (BOIB núm. 118, de 17 de setembre). 

— Dictamen núm. 114/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
distintiu d’identificació dels vehicles dedicats a l’activitat de lloguer amb 
conductor en la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Decret 58/2016, de 16 de setembre, pel qual es regula el distintiu 
d’identificació dels vehicles dedicats a l’activitat de lloguer amb 
conductor en la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 122, de 24 de setembre). 

3.12. Premis 

— Dictamen núm. 175/2016, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen els 
premis centres educatius ecoambientals vers el desenvolupament sostenible. 

Decret 10/2017, de 10 de març, pel qual es creen i regulen els 
premis Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible 
(BOIB núm. 30, d’11 de març). 

 

4. PROJECTE D’ORDRE 

4.1. Fitxers de dades de caràcter personal 

— Dictamen núm. 29/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d'Hisenda i Administracions Públiques de creació i modificació de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d'Hisenda i 
Administracions Públiques.  

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 
13 d’abril de 2016 de creació i modificació de fitxers que contenen 
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dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques (BOIB núm. 51, de 23 d’abril). 

4.2. Educació  

— Dictamen núm. 4/2016, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es modifica 
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es 
creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats 
de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de febrer de 2016 
per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 
10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de 
caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria 
General de la Conselleria d’Educació i Cultura (BOIB núm. 23, de 
18 de febrer). 

— Dictamen núm. 14/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i 
Universitat per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la 
xarxa de centres de professorat de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 
2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de 
funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes 
Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març). 

— Dictamen núm. 43/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i 
Universitat que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació dels 
alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als 
nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 
que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació 
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons 
públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació 
especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril). 

— Dictamen núm. 172/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es regula la 
convocatòria per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir 
del curs acadèmic 2017-2018. 

Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableixen els 
preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i 
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 
2017-2018 (BOIB 6/2017, de 14 de gener). 

4.3. Agricultura i Pesca 

— Dictamen núm. 44/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Petit Verdot, N. en la 
categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears. 
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Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 10 de 
maig de 2016 per la qual s’inclou la varietat petit verdot, N. en la 
categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes 
Balears (BOIB núm. 64, de 21 de maig). 

 

— Dictamen núm. 103/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter 
personal Llista de distribució del butlletí d'informació illesbalearsqualitat.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 4 
d’agost de 2016 per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter 
personal Llista de distribució del butlletí d’informació 
illesbalearsqualitat (BOIB núm. 108, de 25 d’agost de 2016). 

— Dictamen núm. 117/2016, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'inclou la varietat Escursac, N. en la 
categoria de la varietat de raïms de vinificació autoritzades a les Illes Balears.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 20 de 
setembre de 2016, per la qual s’inclou la varietat escursac, N. en 
la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les 
Illes Balears (BOIB núm. 125, d’1 d’octubre). 

— Dictamen núm. 162/2016, relatiu al Projecte d’ordre pel qual es crea el 
Consell Regulador del Vi de la Terra Mallorca.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de 
desembre de 2016 per la qual es crea el Consell Regulador del Vi 
de la Terra Mallorca (BOIB núm. 163, de 29 de desembre). 

4.4. Esports 

— Dictamen núm. 126/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen 
els barems dels resultats esportius a les competicions avaluables per a la 
qualificació d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears (conté una ampliació). 

Ordre de la consellera de Transparència, Cultura i Esports, de 9 de 
febrer de 2017, per la qual es regulen els barems dels resultats a 
les proves esportives que s’han de tenir en compte a l’hora de 
determinar la condició d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears 
(BOIB núm. 18/2017, d’11 de gener). 

4.5. Contractació 

— Dictamen núm. 47/2016, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Territori, 
Energia i Mobilitat per la qual s’aprova el plec de condicions generals per a 
l’atorgament de concessions per a l’ocupació del domini públic portuari de 
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual 
s’aprova el Plec de condicions generals per a l’atorgament de 
concessions per a l’ocupació del domini públic portuari 
competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 
núm. 86, de 7 de juliol). 
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Decret 22/2016, de 22 d’abril, pel qual es regulen les mesures per 
a la diversificació dels sectors pesquer i aqüícola a les Illes 
Balears (BOIB núm. 51, de 23 d’abril). 

4.6. Salut 

— Dictamen núm. 63/2016, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la 
formació dels usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris per a 
l’obtenció dels carnets dels diferents nivells de capacitació a les Illes Balears.  

Decret 50/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, pel qual es regula la formació dels usuaris 
professionals i venedors de productes fitosanitaris per a l’obtenció 
dels carnets dels diferents nivells de capacitació a la comunitat 
autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 30 de juliol). 

— Dictamen núm. 104/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l’aplicació de biocides. 

Decret 54/2016, de 26 d’agost, pel qual es prorroga la validesa 
dels carnets per a l’aplicació de biocides (BOIB núm. 109, de 27 
d’agost).  

— Dictamen núm. 124/2016, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de gener de 
2011, que fixa les quanties de les compensacions per desplaçament dels 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, i 
se regula el procediment per obtenir-les. 

Ordre de la consellera de Salut de 25 d’octubre de 2016, de 
modificació de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 19 de 
gener de 2011, que fixa les quanties de les compensacions per 
desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears 
per raó d’assistència sanitària, i se regula el procediment per 
obtenir-les (BOIB 142/2016, de 10 de novembre). 

5. PROJECTE DE REGLAMENT DELS CONSELLS INSULARS 

— Dictamen núm. 13/2016, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular 
de Mallorca de desenvolupament parcial de la Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear 
de caça i pesca fluvial sobre l’habilitació per punts per infraccions en matèria de 
caça i la regulació de determinats òrgans de caràcter consultiu. 

6. INTERPRETACIÓ NORMATIVA 

— Dictamen núm. 26/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular 
d’Eivissa sobre la potestat reglamentària dels consells insulars en matèria de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (autotaxi). 

Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos. 

— Dictamen núm. 42/2016, relatiu a la consulta respecte a la pròrroga del 
contracte «servicio de colaboración para la gestión tributaria y recaudadora de 
tributos y otros ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Calvià». 
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— Dictamen núm. 60/2016, relatiu a la consulta facultativa en relació amb 
l'aplicació de l'article 22 de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts 
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als empleats públics 
dels consells insulars. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Catalina Pons-Estel Tugores, al qual 
s’adhereixen els consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles Pintos, Marta Vidal 
Crespo i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany. 

— Dictamen núm. 69/2016, relatiu a la consulta facultativa del Consell Insular 
de Menorca sobre l’aplicació de l’article 89 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del 
turisme de les Illes Balears, en relació amb el Pla Territorial Insular i la Norma 
territorial transitòria. 

— Dictamen núm. 89/2016, relatiu a la consulta facultativa sobre els efectes de 
l’entrada en vigor de la Llei 1/2016, de 3 de febrer, que modifica l’article 14.1 de 
la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en 
relació amb la denominació de la ciutat i el municipi de Maó-Mahón. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Marta Vidal Crespo, al qual s’adhereix el 
conseller José Argüelles Pintos. 

7. CONTRACTACIÓ 

7.1. Caducitat 

— Dictamen núm. 137/2016, relatiu a la declaració de caducitat de la concessió 
administrativa de transport públic regular de viatgers per carretera IB-26 que té 
per titular l’entitat B, tramitada pel Consorci de Transports de Mallorca. 

7.2. Interpretació 

— Dictamen núm. 54/2016, relatiu a la interpretació del contracte signat entre el 
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat mercantil A per a l’execució de les obres de 
condicionament de la travessia de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús. 

— Dictamen núm. 81/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
sobre dos contractes de subministrament de fungibles i accessoris 
d’equipament (núm. d’expedient X/09 i XX/09), l’objecte dels quals és 
l’equipament de monitoratge i l’equipament de cures respiratòries i incubadores 
per a l’Hospital Universitari Son Espases, concertats amb l’empresa B. 

— Dictamen núm. 93/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
X/2016, sobre la interpretació de les clàusules del plec de prescripcions 
tècniques que regeix el contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció, la conservació i l’explotació de l’Hospital Universitari Son Espases 
(HUSE) referides a la realització i la gestió de l’inventari tècnic d’actius i una 
còpia en format digital. 

— Dictamen núm. 109/2016, relatiu al procediment d’interpretació contractual 
X/2016, referent a si l’empresa adjudicatària del contracte de subministrament, 
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instal·lació, posada en funcionament i manteniment mitjançant arrendament 
amb opció de compra d’un sistema integral d’emmagatzematge i dispensació 
automatitzada de medicaments en el nou Hospital Can Misses ha de fer-se 
càrrec de l’adquisició de les llicències de software i de la posterior integració 
dels sistemes informàtics. 

— Dictamen núm. 165/2016, relatiu al procediment d’interpretació de la 
clàusula G de revisió de preus del contracte de connexió de l'autopista de 
Llevant Ma-19 amb el Molinar i el Camí Fondo (Terme municipal de Palma. 
Clau 09-10.0-ML). 

7.3. Modificació 

— Dictamen núm. 94/2016, relatiu a la modificació del contracte subscrit pel 
Consell Insular d’Eivissa i l’entitat A per a l’execució de les obres de 
condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890). 

— Dictamen núm. 139/2016, relatiu a la modificació núm. 3 del contracte 
subscrit pel Consell Insular d'Eivissa i l’UTE A per a l'execució de les obres de 
condicionament de la carretera C-733 (PQ 8+030 a PQ 20+890). 

7.4. Resolució 

— Dictamen núm. 31/2016, relatiu a l’expedient sobre la resolució del contracte 
administratiu especial del bar restaurant del Poliesportiu Municipal ses Comes, 
al terme municipal de Llubí. 

— Dictamen núm. 53/2016, relatiu a la resolució del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i l'explotació de la remodelació de la plaça A, 
adjudicat per l’Ajuntament de Campos a l’entitat B. 

— Dictamen núm. 65/2016, relatiu a la resolució d’un contracte de redacció 
d’un projecte d’execució d’obres i explotació d’un aparcament subterrani de 
vehicles automòbils adjudicat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.  

— Dictamen núm. 78/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres 
d'adequació, segellat i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids 
urbans al municipi de Capdepera. 

— Dictamen núm. 127/2016, relatiu a la resolució del contracte de la concessió 
administrativa per dur a terme l’explotació dels lots 1, 2, 4, 6, 7, 8 i 9 de jocs 
aquàtics flotants a les platges de Palmira, Torà, Magaluf I, Son Maties, 
Palmanova, es Carregador i Oratori, respectivament, durant el període 
2014/2023. 

— Dictamen núm. 138/2016, relatiu a la resolució del contracte d'obres 
d'adequació, segellament i regeneració ambiental de l'abocador de residus 
sòlids urbans al municipi de Capdepera. 

8. RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ 
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— Dictamen 79/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat per 
l’entitat B contra l’Acord del Consell de Govern de 29 de desembre. 

— Dictamen núm. 80/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat 
per la senyora A. A. A. contra la Resolució del director general del Servei de 
Salut de les Illes Balears per la qual es publiquen les llistes definitives de 
persones admeses i excloses de les borses generals per a la selecció de 
personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories 
d’infermer/infermera especialista en obstetrícia i ginecologia, i contra la 
Resolució de 15 d’octubre de 2015 que va resoldre el recurs de reposició 
interposat contra l’acte anterior. 

— Dictamen núm. 136/2016, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat 
pel senyor P. J. P., en representació de l'entitat A, de la senyora M. S. C. i del 
senyor F. P. V., contra l’Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 25 de 
juny de 2014 de desestimació dels recursos de reposició i confirmació de les 
sancions per infraccions contra el patrimoni històric. 

9. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

9.1. Assistència sanitària 

— Dictamen núm. 7/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
que formula la senyora A. N. B. com a conseqüència de l’assistència sanitària 
que li fou prestada a l'Hospital Son Espases. 

— Dictamen núm. 8/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
que formula la senyora M. M. G. com a conseqüència de l’assistència sanitària 
especialitzada prestada a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 9/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora M. T. T. com a conseqüència de l’assistència 
sanitària que li prestaren durant el part a l’Hospital Can Misses i de les 
seqüeles derivades del tractament posterior. 

— Dictamen núm. 10/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. R. 

— Dictamen núm. 16/2016, relatiu a la reclamació que formula la senyora 
F. L. L. per responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària. 

— Dictamen núm. 18/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat d'ofici pel Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de 
l'assistència sanitària, i la posterior defunció, del senyor F. M. G. a l'Hospital 
Comarcal d'Inca. 

— Dictamen núm. 24/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat a instància del senyor M. C. C., en representació de la senyora F. R. M., 
com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Son Llàtzer, 
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durant la qual va patir una sèpsia greu derivada a gangrena de Fournier 
després d'una intervenció quirúrgica.  

— Dictamen núm. 25/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. B. F., en representació de la senyora F. A. 
R., contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció sanitària rebuda a 
l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 33/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor R. B. 
C. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 35/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor J. C. P., en nom i 
representació de la senyora M. G. F. i dels seus fills F. G. G., J. G. G. i Y. G. 
G., com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor J. G. C. 

— Dictamen núm. 36/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel 
senyor A. A. A. pels danys i perjudicis que li ha ocasionat l’assistència sanitària 
prestada a l’Hospital Universitari Son Espases, la Casa del Mar i l’Hospital Son 
Dureta. 

— Dictamen núm. 38/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària plantejada pel senyor A. A. A. per 
l’assistència prestada a l’Hospital Mateu Orfila. 

— Dictamen núm. 39/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora S. M. Z. 

— Dictamen núm. 40/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. 
B. J. per l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital de Manacor. 

— Dictamen núm. 41/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula la senyora B. S. 
S. com a conseqüència de l’assistència prestada al senyor M. S. S. a l’Hospital 
Can Misses. 

— Dictamen núm. 70/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial efectuada pel senyor R. M. P. davant el Servei de Salut de les Illes 
Balears. 

— Dictamen núm. 86/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda per la senyora P. C. U., el senyor B. B. C. i la senyora 
A. B. C. per l’assistència que es prestà al senyor A. B. L., espòs i pare, a 
l’Hospital Son Llàtzer. 
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— Dictamen núm. 88/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears que formula el 
senyor J. G. S. 

— Dictamen núm. 96/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial sanitària formulada per la senyora M. T. C. per l’assistència que va 
rebre a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 97/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. A. A. contra el Servei de Salut de les 
Illes Balears per l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Oncologia i 
Cirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 98/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat a instància del senyor J. S. R. com a conseqüència de l’assistència 
sanitària prestada pel Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 99/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor M. C. H. per l’assistència sanitària que li 
prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 110/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial sanitària iniciat per la reclamació del senyor A. A. A. per 
l’assistència rebuda al Centre de Salut A (Eivissa). 

— Dictamen núm. 111/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. 
H. H. per l’assistència sanitària rebuda a Atenció Primària i a l’Hospital Son 
Espases (Servei de Neurologia). 

— Dictamen núm. 112/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora N. 
D. D., per l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Comarcal d´Inca.  

— Dictamen núm. 120/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial iniciat a instància de la senyora M. B. V., com a conseqüència de 
l’assistència sanitària que li prestaren a l’Hospital Son Dureta l’any 2009, durant 
la qual va patir una paràlisi del peu dret després d’una intervenció quirúrgica. 

— Dictamen núm. 128/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que presentà la senyora R. G. P., en nom propi i en representació 
del senyor J. C. P., derivada de l’assistència sanitària que es prestà en 
l’Hospital Can Misses al senyor J. C. C. 

— Dictamen núm. 129/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària que formulà el senyor J. L. T. a 
conseqüència de l'assistència que li prestaren als hospitals Son Espases i Son 
Llàtzer. 
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— Dictamen núm. 141/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que va promoure la senyora M. C. G. per l’assistència sanitària que 
va rebre a l’Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 149/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que presentà la senyora A. G. N. per l’assistència sanitària que li 
prestaren facultatius de l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 152/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de la senyora A. A. A. com a conseqüència de l'assistència sanitària 
que li prestaren a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 158/2016, relatiu al procediment de responsabilitat 
patrimonial iniciat a instància del senyor G. S. B. com a conseqüència de 
l’assistència sanitària prestada pel Servei d’Atenció Primària i l’Hospital Son 
Llàtzer, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 159/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor L. P. L. i la senyora C. J. C., en nom propi i 
en el del seu fill J. P. J. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Marta Vidal Crespo i Miguel Manuel Ramis de 
Ayreflor Catany. 

— Dictamen núm. 168/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor M.G. G., derivada de l’assistència que li van 
prestar a l’Hospital Son Espases. 

— Dictamen núm. 169/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària formulada per la senyora M. G. R., el 
senyor J. L. G. i la senyora S. L. G. a conseqüència de l'assistència que es 
prestà al senyor J. L. G. a l'Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 171/2016, relatiu a la proposta de dictamen sobre 
responsabilitat patrimonial sanitària instada pel senyor J. C. M. 

9.2. Carreteres, vies urbanes i espais públics 

— Dictamen núm. 11/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor M. P. C., en nom i representació de la seva 
esposa, la senyora I. M. R., davant l’Ajuntament de Capdepera a conseqüència 
d’una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 19/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora N. Z. O. davant l’Ajuntament de Palma. 

— Dictamen núm. 20/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor J. M. S. contra l'Ajuntament de Palma per 
una caiguda a la via pública. 
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— Dictamen núm. 22/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora C. A. A. contra l’Ajuntament de Calvià 
per una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 32/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat per la reclamació presentada pel senyor A. P. D. a conseqüència de 
l’accident que es produí quan circulava en bicicleta. 

— Dictamen núm. 34/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor P. G. A. 

— Dictamen núm. 37/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
iniciat per la reclamació presentada pel senyor J. L. B. com a conseqüència 
d’un accident de circulació que es produí quan circulava en motocicleta per la 
carretera Ma-4014 en direcció a Porto Cristo. 

— Dictamen núm. 49/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Pollença formulada per la senyora I. Y. R. en 
representació de la senyora A. A. A., amb motiu d’una caiguda a la talaia 
d’Albercuix. 

— Dictamen núm. 56/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora M. P. S. contra l’Ajuntament de Marratxí 
a causa d’un accident de bicicleta en una via pública. 

— Dictamen núm. 95/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella presentada per la senyora M. C. S. 

— Dictamen núm. 118/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Capdepera presentada per l’advocat M. J. T. en 
nom i representació del senyor J. M. A. 

— Dictamen núm. 119/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca presentada pel senyor J. 
M. G. a conseqüència dels danys soferts per una pilotada rebuda durant un 
partit de futbol en el camp municipal. 

— Dictamen núm. 121/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora M. M. C. 

9.3. Contractació 

— Dictamen núm. 17/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que formula l’entitat mercantil A contra l’Ajuntament de Son Servera 
per la revocació de l’acord plenari d’adjudicació de la concessió del servei 
municipal d’aigües. 

— Dictamen núm. 176/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial 
tramitat per l’Ajuntament de ses Salines en relació amb l’obra d’adequació 
d’una part d’un solar a la Colònia de Sant Jordi per a l’ús d’aparcament. 
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9.4. Anul·lació d’actes administratius 

— Dictamen núm. 66/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A., en 
nom i representació de l’entitat B, en relació amb la no concessió d’una 
subvenció en matèria de mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a 
les Illes Balears, corresponent a l’exercici de 2007. 

— Dictamen núm. 71/2016, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
instat pel senyor A. M. M., en nom i representació del senyor B. R. S., pels 
danys causats a conseqüència d’actes administratius posteriorment anul·lats. 

— Dictamen núm. 82/2016, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de C, instat per la senyora A. A. A., en relació amb l'execució 
de la Sentència de 10 de setembre de 2013 i del Decret del batle de C de 28 de 
gener de 2014. 

— Dictamen núm. 85/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada pel senyor A. A. A. i la 
senyora B. B. B., en relació amb la no concessió d’una subvenció en matèria de 
mitjans de comunicació escrits i digitals amb difusió a les Illes Balears 
corresponent a l’exercici de 2007. 

— Dictamen núm. 106/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial que formula la Sindicatura de la fallida de l’entitat B contra 
l’Ajuntament de Campos com a conseqüència de la declaració judicial 
d’invalidesa d’una llicència d’obres i de la final no consideració com a urbans 
dels terrenys adquirits per la dita societat. 

— Dictamen núm. 140/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica que formulà el senyor A. A. A. per 
l’anul·lació judicial d’un acte administratiu. 

— Dictamen núm. 170/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica formulada per la senyora A. A. A. 

9.5. Anul·lació d’ordenances fiscals 

— Dictamen núm. 67/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. G. R., en nom i representació de l’entitat 
A, contra l’Ajuntament de Calvià, per danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 68/2016, relatiu a reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor G. G. B., en nom i representació de l’entitat M, contra 
l’Ajuntament de Calvià, pels danys que refereix haver patit com a conseqüència 
de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament 
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— Dictamen núm. 122/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor R. N. F., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 130/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor D. D. D., en nom i representació de l’entitat 
B, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 131/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor B. B. B., en nom i representació de l’entitat 
C, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 132/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. A. A., en nom i representació de l’entitat 
D, davant l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 142/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, 
contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 143/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor L. T. E., en nom i representació de l’entitat B, 
contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 144/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor R. L. V., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 

— Dictamen núm. 150/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de l’entitat 
B, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver patit com a 
conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals aprovades per 
l’Ajuntament. 
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— Dictamen núm. 151/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor G. C. T., en nom i representació de les 
entitats B, C i D, contra l’Ajuntament de Calvià pels danys que refereix haver 
patit com a conseqüència de la declaració de nul·litat d’ordenances fiscals 
aprovades per l’Ajuntament. 

9.6. Altres 

— Dictamen núm. 21/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de la Conselleria d’Educació i Universitat presentada pel 
senyor R. L. B. 

— Dictamen núm. 23/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor A. A. A. i la 
senyora B. B. B. pels danys morals derivats de la declaració de 
desemparament i d’assumpció de la tutela urgent i cautelar de la seva filla. 

— Dictamen núm. 160/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
del Consell Insular de Mallorca presentada per la senyora J. S. F. com a 
conseqüència de la mala execució de la paret que tanca una finca propietat de la 
reclamant arran d’una expropiació. 

— Dictamen núm. 55/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament N presentada per la senyora J. C. P. i el senyor J. 
S. M., com a conseqüència de la inactivitat de la corporació municipal en 
relació amb els renous produïts per locals del carrer. 

— Dictamen núm. 87/2016, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial que van presentar el senyor J. S. M., el senyor B. P. B., el senyor D. 
P. B., la senyora E. P. B. i el senyor J. V. P. a conseqüència dels danys i 
perjudicis produïts pels despreniments de roques en un penya-segat. 

— Dictamen núm. 157/2016, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada per la senyora A. A. A. pels danys i perjudicis 
econòmics presumptament soferts a conseqüència del seu nomenament com a 
secretària d’un òrgan col·legiat autonòmic. 

10. REVISIÓ D’OFICI 

10.1. Contractació irregular (en el marc de la Instrucció 2/2012, de 12 de 
març, de la interventora general i de la directora de l’Advocacia) 

— Dictamen núm. 12/2016, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte de 21 de maig de 
2015, de contractació dels serveis de transport sanitari urgent (Menorca, 
Eivissa i Formentera) i no urgent programat terrestre (totes les Illes Balears) del 
Servei de Salut de les Illes Balears per l’empresa B. 

— Dictamen núm. 28/2016, relatiu a la revisió d’ofici dels treballs 
extracontractuals executats per les empreses A i B a favor de l’empresa pública 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 
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— Dictamen núm. 52/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pels 
treballs executats per l’empresa C, entre el 20 de juliol i l’11 d’octubre de 2015, 
de manteniment integral de sistemes, comunicacions i suport a l’explotació de 
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

— Dictamen núm. 64/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat a 
l’efecte de reconèixer extrajudicialment la reclamació del pagament formulada 
pel senyor G. B. C. pels serveis prestats per l’emissió de 125 informes tècnics 
per a la Direcció General de Recursos Hídrics. 

— Dictamen núm. 72/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària, 
productes sanitaris i materials auxiliars a la prestació assistencial, servit i 
recollit en els sistemes del Servei de Salut fins al 31 de desembre de 2015, per 
als seus usuaris. 

Conté un vot particular concurrent formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell. 

— Dictamen núm. 75/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a 
terme per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb l’empresa B en 
relació amb la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 18 
d’abril de 2012, per la qual s’autoritza l’ús de l’auditori del Conservatori 
Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera al Consell Insular 
d’Eivissa. 

— Dictamen núm. 77/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat pel 
Servei de Salut de les Illes Balears a l’efecte de declarar la nul·litat del servei 
d’agència de viatges per a la compra de bitllets d’avió i estades d’hotel per als 
desplaçaments de personal a Palma per motius laborals durant el període de 
desembre de 2014 a desembre de 2015. 

Conté un vot particular concurrent formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell. 

— Dictamen núm. 101/2016, relatiu a la revisió d'ofici de l’expedient X/2016, 
referent a la despesa derivada del servei sanitari d’hemodinàmica de l'Àrea de 
Salut d'Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de març a 
maig de 2016 per als seus usuaris. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 102/2016, relatiu a la revisió de l’expedient X/2016, referent 
a la despesa derivada del servei sanitari de neurocirurgia de l’Àrea de Salut 
d’Eivissa i Formentera prestat per la Clínica A durant el període de juny a 
desembre de 2015 per als seus usuaris. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 107/2016, relatiu a la revisió d’ofici que ha tramitat el Servei 
de Salut de les Illes Balears per a la declaració de nul·litat de la prestació del 
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servei de desplaçament en taxi per a professionals sanitaris i pacients de 
l’Hospital Universitari Son Espases i de l’Àrea de Salut Mental del Sector de 
Ponent, període de març de 2015 a febrer de 2016. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 108/2016, relatiu a la revisió d'ofici per a la declaració de 
nul·litat i la liquidació del servei de manteniment i suport d'aplicacions 
informàtiques de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d'Informació del 
Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany, Felio 
José Bauzà Martorell i Marta Vidal Crespo. 

— Dictamen núm. 115/2016, relatiu a l’expedient sobre revisió d’ofici X/2016, 
de reconeixement extrajudicial de crèdit per contractació irregular del Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 148/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici tramitat per 
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears 
per a la declaració de nul·litat de la contractació irregular d’uns locals i places 
d’aparcament a Palma, entre octubre de 2015 i maig de 2016. 

— Dictamen núm. 153/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici per a la 
declaració de nul·litat dels subministraments de productes de farmàcia 
hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres 
efectuats, fins a 30 de setembre de 2016, per als usuaris del Servei de Salut de 
les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 154/2016, relatiu a l’expedient X/2016, sobre la revisió d’ofici 
per nul·litat de ple dret del subministrament d’energia i combustible per a l’Àrea 
de Salut d’Eivissa i Formentera, de l’Hospital de Manacor i de l’Hospital Son 
Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 155/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
irregular dels serveis d’assistència sanitària externa prestats per diferents 
proveïdors a favor del Servei de Salut de les Illes Balears durant el període 
comprès entre els anys 2011 i 2016. 

— Dictamen núm. 156/2016, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de 
nul·litat del servei de gestió de residus per a l’Àrea de Salut d’Eivissa i 
Formentera, l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital de Manacor, l’Hospital d’Inca i 
l’Àrea de Salut de Menorca, del Servei de Salut de les Illes Balears, prestat pel 
proveïdor B en el període comprès entre els anys 2013 i 2016. 

— Dictamen núm. 164/2016, relatiu al procediment de declaració de nul·litat del 
contracte PISTCAP i el pagament dels serveis prestats pel contractista a 
requeriment de l'Ajuntament de Palma fins a la nova adjudicació, mitjançant 
reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular. 
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— Dictamen núm. 173/2016, relatiu a la revisió d'ofici per contractació irregular 
múltiple de l’expedient X/2016, referent a la despesa derivada del servei de 
reparació i manteniment per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, l'Hospital 
de Manacor i l'Hospital Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, 
prestat per diversos proveïdors. 

— Dictamen núm.174/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular 
dels serveis generals prestats per diferents proveïdors a favor del Servei de 
Salut de les Illes Balears, durant el període comprès entre els anys 2010 i 
2016. 

10.2. Altres 

— Dictamen núm. 15/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la 
directora general de Comerç i Empresa de 24 de juny de 2015, dictada per 
delegació del conseller d'Economia i Competitivitat, per la qual s'autoritza la 
renovació de la inscripció en el Registre d'Empreses de Joc a l'entitat A. 

— Dictamen núm. 30/2016, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la 
Resolució de la consellera de Treball i Formació de 21 de desembre de 2009 
per la qual es va concedir una subvenció a favor de l’entitat A. 

— Dictamen núm. 76/2016, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència d’activitat 
atorgada a l’entitat B per l’Ajuntament de Palma. 

— Dictamen núm. 92/2016, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 
general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 22 d’octubre de 2014 per la qual es 
convocà un concurs de mèrits per a l’adjudicació de quatre oficines de 
farmàcia, dictada en execució parcial i provisional de la Sentència 23/2014, de 
29 de gener, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (procediment 
de revisió instat en data 27 d’agost de 2015 pel senyor A. A. A.). 

— Dictamen núm. 134/2016, relatiu a la revisió d'ofici del segon punt de l'Acord 
de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament B de 5 de desembre de 2012. 

— Dictamen núm. 135/2016, relatiu a la revisió d’ofici instada per l’UTE M en 
execució de la Sentència de 7 de gener de 2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Palma («certificació emesa dins el procediment de 
finançament del pagament a proveïdors a l'empara del Reial decret legislatiu 
4/2012, de 24 de febrer, en relació amb les factures de sis contractes d'obres 
de construcció d'edificis destinats a casals de barri a Sa Garriga, Son Perera, 
Establiments, Son Ferriol, Son Ferriol II i Ca n’Alonso»). 
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CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: 31/2016, 53/2016, 54/2016, 65/2016, 78/2016, 81/2016, 93/2016, 
94/2016, 109/2016, 127/2016, 137/2016, 138/2016, 139/2016, 165/2016,  
EXTINCIÓ DE CONCESSIÓ PER CADUCITAT: 137/2016 

 

INTERPRETACIÓ CONTRACTUAL: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Contracte d’obres: 54/2016, 165/2016 

Contracte de concessió d’obra pública: 93/2016 

Contracte de subministrament: 81/2016, 109/2016 

Discrecionalitat de l’Administració amb límits (interès públic): 54/2016, 81/2016, 109/2016, 165/2016 

Impossibilitat de modificació del contracte: 54/2016,81/2016, 109/2016 

Procediment: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Audiència, informes i altres tràmits essencials: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Audiència: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Contractista: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Informes: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Manca d’informe d’Intervenció (esmenable): 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/201 

Servei competent: 54/2016, 81/2016, 109/2016, 165/2016 

Servei jurídic: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Inici: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Ofici: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Caducitat (anàlisi): 165/2016 

Aplicable a procediments incoats d’ofici: 165/2016 

Intervenció preceptiva del Consell Consultiu (oposició del contractista): 54/2016, 81/2016, 

109/2016, 165/2016 

Òrgan competent per resoldre: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

En el sector públic: 81/2016, 93/2016, 109/2016 

Director del Servei de Salut: 81/2016, 93/2016, 109/2016 

En l’àmbit local: 54/2016, 165/2016 

Consell Executiu del CIE: 54/2016 

President del CIM: 165/2016 

Suspensió (no caducitat) i efectes: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Plec de clàusules administratives generals (lex contractus): 54/2016, 93/2016, 165/2016 

Plec de prescripcions tècniques: 93/2016, 109/2016 

Sentit de la interpretació: 54/2016, 81/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Favorable a l’Administració: 54/2016, 93/2016, 109/2016, 165/2016 

Desfavorable a l’Administració: 81/2016 

 

MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: 94/2016, 139/2016 

Contracte d’obres públiques: 94/2016, 139/2016 

Discrecionalitat de l’Administració subjecta a interès públic i causes imprevistes: 94/2016, 

139/2016 

Intervenció del Consell Consultiu:  

Preceptiva: 94/2016, 139/2016 

Modificació no convencional: 94/2016, 139/2016 

Òrgan de contractació competent per resoldre:  
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Ple del consell insular (àmbit local): 94/2016, 139/2016 

Procediment: 94/2016, 139/2016 

Inici: 94/2016, 139/2016 

Ofici: 94/2016, 139/2016 

Tràmits essencials: 94/2016, 139/2016 

Compliment: 94/2016, 139/2016 

Sentit de la modificació: 94/2016, 139/2016 

Favorable a l’Administració: 139/2016 

Desfavorable a l’Administració: 94/2016 

Suspensió del termini (no caducitat): 94/2016, 139/2016  

 

RESOLUCIÓ CONTRACTUAL: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Causes de resolució: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 127/2016 

Causes establertes expressament en el contracte: 31/2016, 127/2016 

Incompliment culpable del contractista d’obligacions essencials: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 

127/2016 

Contracte administratiu especial (anàlisi de la figura): 31/2016 

Contracte de gestió de serveis públics (modalitat concessió): 31/2016, 53/2016, 127/2016 

Contracte d’obres: 78/2016, 138/2016 

Efectes de la resolució: 53/2016, 65/2016, 127/2016 

Intervenció del Consell Consultiu: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Preceptiva (oposició del contractista): 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

No concurrència de causa de resolució: 138/2016 

Obres recepcionades: 138/2016 

Prerrogativa de l’Administració: 53/2016, 127/2016, 138/2016 

Procediment: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Audiència, informes i altres tràmits essencials: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 

138/2016 

Audiència: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Avalador: 31/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

No preceptiva: 31/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Contractista: 53/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Creditor hipotecari: 65/2016 

Manca d’audiència: 31/2016, 65/2016 

Contractista: 31/2016, 65/2016 

Indefensió: 31/2016 

No indefensió: 65/2016 

Informes: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Interventor i secretari municipal: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016,  

Servei jurídic: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Òrgan de contractació competent per resoldre: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 

138/2016 

En l’àmbit local: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 78/2016, 127/2016, 138/2016 

Procediment reiniciat (per caducitat d’un d’anterior): 138/2016 

Suspensió del termini: 31/2016, 53/2016, 65/2016, 127/2016, 138/2016 
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DISPOSICIONS NORMATIVES: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 13/2016, 14/2016, 27/2016, 

29/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016, 47/2016, 48/2016, 50/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016, 61/2016, 

62/2016, 63/2016, 73/2016, 74/2016, 83/2016, 84/2016, 90/2016, 91/2016, 100/2016, 103/2016, 104/2016, 

105/2016, 113/2016, 114/2016, 116/2016, 117/2016, 123/2016, 124/2016, 125/2016, 126/2016, 133/2016, 

145/2016, 146/2016, 147/2016, 161/2016, 162/2016, 163/2016, 166/2016, 167/2016, 172/2016, 175/2016 

AVANTPROJECTES DE LLEI: 27/2016, 62/2016 

PROJECTES DE DECRET: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 5/2016, 6/2016, 46/2016, 48/2016, 50/2016, 57/2016, 

58/2016, 59/2016, 61/2016, 73/2016, 74/2016, 83/2016, 84/2016, 90/2016, 91/2016, 100/2016, 105/2016, 

113/2016, 114/2016, 116/2016, 123/2016, 125/2016, 133/2016, 145/2016, 146/2016, 147/2016, 161/2016, 

163/2016, 166/2016, 167/2016, 175/2016 

Aspectes de fons: 1/2016, 2/2016, 46/2016, 48/2016, 59/2016, 61/2016, 73/2016, 74/2016, 90/2016, 

91/2016, 100/2016, 114/2016, 123/2016, 125/2016, 145/2016, 161/2016,166/2016  

Control jurisdiccional de les omissions reglamentàries: 100/2016 

Desplaçament de la normativa estatal: 145/2016 

Determinació de l’òrgan competent per tramitar i resoldre: 114/2016 

Drets estatutaris: 59/2016, 90/2016 

Pressupost habilitant ex article 58 del Text refós de la Llei d’aigües. Doctrina: 61/2016 

Procediment administratiu: 1/2016, 2/2016 

Forma d’inici: 1/2016 

Interès legitimin «conegut»: 2/2016 

Relació legislació bàsica estatal – legislació autonòmica: 48/2016 

Reserva de llei i principi de jerarquia normativa: 46/2016, 48/2016, 123/2016 

Revisió d’ofici i revocació (reintegrament) de prestacions: 74/2016, 91/2016 

Ús i exigència del coneixement de la llengua catalana: 166/2016 

Valoració d’aspectes tècnics: 73/2016, 125/2016, 161/2016 

 

Consell Consultiu: 

Preceptivitat del dictamen. Supòsits rellevants: 61/2016, 73/2016, 84/2016,100/2016, 105/2016, 

116/2016, 125/2016, 133/2016, 147/2016, 163/2016, 175/2016 

Creació d’una especialitat dins una escala en el cos facultatiu de la CAIB: 147/2016 

Establiment de reserves marines: 116/2016, 133/2016 

Reglament executiu i no acte múltiple: 73/2016 

Reglament executiu i no de necessitat: 61/2016 

Reglament independent: 175/2016 

Regulació de l’Advocacia de la CAIB: 163/2016 

Regulació de la formació del professorat de l’àmbit de l’ensenyament no universitari de la 

CAIB: 84/2016 

Regulació de la gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental: 100/2016 

Regulació de noves categories de personal estatutari: 125/2016 

Regulació del Consell de Joventut de les Illes Balears: 105/2016 

 

Qüestions relatives al procediment de consulta: 57/2016, 58/2016, 59/2016, 125/2016 

Abast del dictamen del Consell Consultiu: 57/2016, 58/2016, 59/2016 

Modificacions substancials dels projectes sobre els quals s’ha dictaminat: 125/2016 
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Distribució competencial entre la Comunitat Autònoma i els consells insulars: 1/2016, 3/2016, 

6/2016, 48/2016, 51/2016, 74/2016, 91/2016, 105/2016, 113/2016, 114/2016, 116/2016, 123/2016, 

133/2016, 145/2016, 146/2016 

Acció i benestar social (article 30.15 EAIB) i serveis socials i assistència social (article 70.4 EAIB) 

Atenció a la dependència: 1/2016 
Procediment per al reconeixement de la situació de dependència: 1/2016 
Entitats de tutela de persones incapacitades: 3/2016 
Servei ocupacional per a persones amb discapacitat: 6/2016 
Autorització i acreditació de serveis socials: 51/2016 
Creació d’ajuts econòmics de caràcter social i complementaris a les pensions no 
contributives: 74/2016 
Creació d’una renda per a persones en procés d’autonomia sotmeses a mesures 
administratives de protecció de menors: 91/2016 
Centres d’ensinistrament de cans d’assistència: 123/2016 
Procediment per al reconeixement de cans d’assistència: 123/2016 

Agricultura i ramaderia (article 30.10 EAIB), i agricultura, ramaderia i pesca (article 70.12 EAIB) 

Regulació del prototip racial del ca de bou: 145/2016 

Agències de transport i lloguer de vehicles (article 31.16 EAIB) – transport terrestre (article 

70.10 EAIB) 

Distintiu d’identificació dels vehicles destinats a l’activitat de lloguer amb conductor a les 

Illes Balears: 114/2016 (vegeu 26/2016) 

Llicències d’autotaxi i de transport públic discrecional: 113/2016 

Clàusula residual o de reserva competencial (article 69 EAIB): 74/2016, 91/2016, 105/2016, 

123/2016, 145/2016, 146/2016 

Directrius de coordinació: 51/2016 

Joventut (article 30.13 i 70.16 EAIB)  

Consell de la Joventut de les Illes Balears: 105/2016 

Ordenació del sector pesquer: 48/2016 

Principis generals normatius: 1/2016, 123/2016, 51/2016, 146/2016 

Principi de territorialitat: 74/2016, 91/2016, 146/2016 

Reserva marina: 116/2016, 133/2016,  

 

Procediment d’elaboració: 1/2016, 2/2016, 5/2016, 6/2016, 46/2016, 48/2016, 50/2016, 51/2016, 

57/2016, 58/2016, 59/2016, 61/2016, 73/2016, 74/2016, 83/2016, 84/2016, 90/2016, 100/2016, 105/2016, 

116/2016, 167/2016, 123/2016, 125/2016, 133/2016, 145/2016, 175/2016, 163/2016, 167/2016 

  

Audiència i participació: 46/2016, 73/2016, 83/2016, 84/2016, 163/2016 

Absència: 163/2016 

Informació pública versus audiència:73/2016, 84/2016 

Justificació del termini reduït: 83/2016  

Participació dels ens territorials versus tràmit d’audiència: 46/2016  

Compliment dels principis de bona regulació  
Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible: 2/2016, 6/2016, 46/2016, 50/2016, 
61/2016, 90/2016, 125/2016  

Comunicació a la Unió Europea: 116/2016, 133/2016 

Decrets consolidats: 5/2016 
Abast de la consulta: 5/2016 
Límits materials del texts consolidats: 5/2016 
Numeració dels decrets: 5/2016 
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Requisits formals i materials: 5/2016 
Estudi de càrregues administratives: 

Contingut insuficient: 1/2016, 73/2016, 116/2016, 167/2016  
Falta motivació de les càrregues previstes: 6/2016,  
No consideració de les noves càrregues de la regulació en projecte: 1/2016, 
73/2016, 167/2016 

Absència: 61/2016 
Omissió. Justificació insuficient: 

Regulacions ex novo: 123/2016, 125/2016 
Supressió de càrregues: 46/2016 

Intervenció d’òrgans consultius especialitzats: 48/2016, 51/2016 61/2016, 84/2016, 100/2016, 

125/2016 

Absència de participació (doctrina): 61/2016, 84/2016, 100/2016, 125/2016 

Incorporació a l’expedient del resultat de la deliberació: 48/2016, 51/2016 
Memòria econòmica: 1/2016, 2/2016, 6/2016, 61/2016 

Ampliació: 1/2016, 6/2016, 61/2016 
Exercici pressupostari diferent:1/2016 i 6/2016 
Doctrina: 1/2016, 2/2016, 6/2016, 46/2016, 61/201, 83/2016, 116/2016, 167/2016 
Contingut insuficient: 1/2016,46/2016, 90/2016, 105/2016, 116/2016, 145/2016, 
51/2016,61/2016 

Actualització en consonància amb la versió final del projecte: 51/2016 
Falta de previsió de l’increment de càrrega de feina per a la conselleria: 1/2016 
Falta de repercussió pressupostària: 90/2016 i 105/2016 
No consideració de l’impacte en el sector afectat o en els destinataris: 46/2016, 
61/2016, 90/2016, 116/2016, 133/2016, 145/2016, 175/2016 

Memòria d’impacte normatiu: 113/2016 
Memòria justificativa de la norma:  

Justificació de la necessitat del projecte: 133/2016, 175/2016, 167/2016 
Marc normatiu, relació de disposicions afectades i taula de vigència:  

Delimitació conceptual. Doctrina: 1/2016, 6/2016,46/2016, 125/2016 
Insuficiència del marc normatiu: 6/2016, 46/2016, 51/2016, 58/2016, 59/2016, 
74/2016, 90/2016, 116/2016, 125/2016, 163/2016 

Resolució d’inici del procediment: 6/2016 

Validació d’actes: 6/2016 

Projectes de més d’una conselleria: 163/2016 

Tramitació conjunta d’un decret i de l’ordre que el desplega: 57/2016, 58/2016,59/2016 
Unitat de mercat: 123/2016, 125/2016, 133/2016 
Urgència en la petició del dictamen: 1/2016, 50/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016, 100/2016, 

113/2016 

Justificació suficient: 1/2016, 50/2016, 57/2016, 58/2016, 59/2016, 100/2016, 113/ 2016 

Manca de l’acord en la tramitació ordinària del procediment: 57/2016, 58/2016, 59/2016 

Valoració de l’impacte del projecte en el menor i la família: 90/2016, 105/2016, 123/2016, 
125/2016, 133/2016 
Valoració de l’impacte sobre l’orientació sexual i la identitat de gènere: 123/2016, 125/2016, 
133/2016 

Tècnica normativa: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 9/2016, 46/2016, 50/2016, 51/2016, 57/2016, 58/2016, 

59/2016, 61/2016, 83/2016, 84/2016, 90/2016, 91/2016, 105/2016, 113/2016, 114/2016, 116/2016 

123/2016, 125/2016,, 133/2016, 145/2016, 147/2016, 166/2016, 167/2016 

Annexos: 3/2016, 83/2016 

Numeració segons l’ordre d’aparició en la disposició: 3/2016 

Modificació per disposició general: 83/2016 
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Disposicions derogatòries:  

Determinació dels efectes de l’aprovació del reglament sobre la normativa existent: 

145/2016 

Derogacions implícites o genèriques: 2/2016, 50/2016, 84/2016, 2/2016, 125/2016, 

166/2016 

Altres: 57/2016 

Disposicions transitòries: 

Ubicació del règim transitori: 46/2016 

Formula promulgatòria: 

Menció exclusiva del dictamen del Consell Consultiu: 1/2016 

Tipus de reglament. Decret o ordre: 59/2016, 145/2016 i 167/2016 

Habilitació del conseller per dictar ordres de desenvolupament d’un decret de principis generals: 

3/2016 

Habilitació per a l’exercici de la potestat executiva: 147/2016 

Habilitació per a la modificació d’un decret mitjançant una ordre: 57/2016, 58/2016, 59/2016 i 

84/2016 

Habilitació per a la modificació d’un reglament mitjançant una resolució: 116/2016, 133/2016, 

167/2016,  

Preàmbul: 1/2016, 3/2016, 6/2016, 50/2016, 51/2016, 58/2016, 61/2016, 83/2016, 84/2016, 

91/2016, 113/2016, 123/2016, 125/2016  

Referència a l’EAIB: 58/2016 

Referència a la «conselleria» com un òrgan per dictar i establir normes: 90/2016 

Ús de fórmules indeterminades en la referència a òrgans o autoritats competents: 

«La persona titular»: 2/2016, 84/2016, 90/2016 

No identificació de l’òrgan amb la competència de les funcions atribuïdes en el projecte: 

61/2016, 84/2016, 105/2016, 114/2016, 123/2016, 125/2016 

Utilització conjunta del masculí i del femení: 61/2016, 84/2016 
Utilització de conceptes jurídics indeterminats: 105/2016, 123/2016 

PROJECTES D’ORDRE: 4/2016, 14/2016, 29/2016,43/2016, 44/2016, 47/2016, 63/2016, 103/2016, 104/2016, 
117/2016, 124/2016, 126/2016, 162/2016, 172/2016 

PROJECTES DE REGLAMENTS DELS CONSELLS INSULARS: 13/2016 

PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU: 45/2016 
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INTERPRETACIÓ NORMATIVA: 26/2016, 42/2016, 60/2016, 69/2016, 89/2016 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 

23/2016, 24/2016, 25/2016, 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 

41/2016, 49/2016, 55/2016, 56/2016, 66/2016, 67/2016, 68/2016, 70/2016, 71/2016, 82/2016, 85/2016, 86/2016, 

87/2016, 88/2016, 95/2016, 96/2016, 97/2016, 98/2016, 99/2016, 106/2016, 110/2016, 111/2016, 112/2016, 

118/2016, 119/2016, 120/2016, 121/2016, 122/2016, 128/2016, 129/2016, 130/2016,131/2016, 132/2016, 

140/2016,141/2016, 142/2016, 143/2016, 149/2016, 152/2016, 157/2016, 158/2016, 159/2016, 160/2016, 

168/2016, 169/2016, 170/2016,171/2016, 176/2016 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 16/2016, 18/2016, 24/2016, 25/2016, 33/2016, 

35/2016, 36/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 70/2016, 86/2016, 88/2016, 96/2016, 97/2016, 98/2016, 

99/2016, 110/2016, 111/2016, 112/2016, 120/2016, 128/2016, 129/2016, 141/2016, 149/2016, 152/2016, 

158/2016, 159/2016, 168/2016, 169/2016, 171/2016 

Doctrina general: 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 16/2016, 18/2016, 24/2016, 25/2016, 33/2016, 

35/2016, 39/2016, 41/2016, 70/2016, 86/2016, 88/2016, 96/2016, 98/2016, 97/2016, 99/2016, 110/2016, 

112/2016, 120/2016, 128/2016, 141/2016, 149/2016, 152/2016, 158/2016, 159/2016, 168/2016, 169/2016, 

171/2016 

Consentiment informat: 25/2016, 33/2016, 86/2016, 141/2016, 149/2016, 158/2016, 

Exigència:25/2016, 86/2016, 141/2016 (cita el 96/2016 i 86/2016), 149/2016, 158/2016 

Forma de prestació: 33/2016 

Supòsits específics: 158/2016, 141/2016 

Part natural 158/2016 

Intervencions urgents: 141/2016 

Criteri de la lex artis ad hoc: 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016, 35/2016, 41/2016, 70/2016, 

88/2016, 96/2016, 97/2016, 98/2016, 99/2016, 110/2016, 112/2016, 141/2016, 149/2016, 

152/2016, 158/2016, 159/2016, 168/2016, 171/2016 

Criteri d’exclusió de l’antijuricitat del dany: 7/2016, 8/2016, 9/2016, 98/2016, 152/2016, 

158/2016 

Inclusió d’informació i consentiment: 7/2016 

Paràmetre de valoració de la correcció o adequació de l’actuació mèdica: 8/2016, 10/2016, 

35/2016, 41/2016, 70/2016, 88/2016, 96/2016, 97/2016, 99/2016, 110/2016, 112/2016, 

141/2016, 149/2016, 158/2016, 159/2016, 168/2016, 171/2016  

Significats diferents: 88/2016 

Dany desproporcionat: 9/2016 

Relacionat amb l’anormalitat del fet o l’estranyesa de la seqüela produïda i no amb la 

gravetat del dany: 9/2016 

Danys morals: 86/2016, 99/2016, 159/2016, 169/2016 (esmenta el 149/2016) 

Dret personalíssim que correspon ex iure proprio al titular: 86/2016, 99/2016, 159/2016, 

169/2016 (esmenta el 149/2016)  

Lex artis formal: 86/2016, 128/2016 

Legitimació: 86/2016, 128/2016 

Obligació de mitjans i no de resultats: 16/2016, 33/2016, 70/2016, 86/2016, 98/2016, 158/2016, 

169/2016 

Requisits generals exigibles per a la declaració de la responsabilitat de l’Administració pública 

(STSJIB de 31 de maig de 2016): 128/2016, 168/2016 
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Teoria de la pèrdua de l’oportunitat terapèutica: 10/2016, 35/2016, 39/2016, 98/2016, 110/2016, 

112/2016  

Doctrina i jurisprudència (vegeu també els dictàmens 26/2012 i 73/2013): 10/2016, 35/2016, 

39/2016, 98/2016, 110/2016, 112/2016, 169/2016 

Supòsits rellevants examinats:  

Retard en el diagnòstic d’un càncer de pulmó: 169/2016 

Indemnització: 16/2016, 110/2016 

Error de diagnòstic: 16/2016 

Pèrdua de l’oportunitat: 110/2016 (pretium doloris) 

Prova: 7/2016, 9/2016, 10/2016, 35/2016, 86/2016, 98/2016, 141/2016, 149/2016,158/2016, 171/2016 

Correspon al reclamant: 7/2016, 10/2016, 35/2016, 86/2016, 98/2016, 141/2016, 149/2016, 

158/2016, 171/2016 

Principi de disponibilitat o facilitat probatòria de l’Administració: 9/2016 

Qüestions relacionades amb la tramitació del procediment: 10/2016, 18/2016, 39/2016, 41/2016, 

86/2016,110/2016, 128/2016, 141/2016, 149/2016, 152/2016, 158/2016, 169/2016, 171/2016 

Legitimació activa: 39/2016, 86/2016, 128/2016 

Hereus: 39/2016 

Vulneració de l’autonomia del pacient: 86/2016, 128/2016 

Manca del tràmit d’audiència a l’interessat: 18/2016 

Manca de quantificació dels danys invocats: 10/2016 

Pràctica de la notificació: 41/2016 

Supòsits estimats totalment o parcialment: 9/2016, 16/2016, 110/2016, 112/2016, 149/2016 

Part. Episiotomia amb esquinçament rectal: 9/2016 

Infracció de la lex artis formal (falta de consentiment informat): 149/2016 

Pèrdua de l’oportunitat terapèutica:16/2016, 110/2016, 112/2016 

Error de diagnòstic: 16/2016 

Dissecció aòrtica: 16/2016 

Error de tractament: 110/2016, 112/2016 

No aplicació de la profilaxi postexposició al VIH: 110/2016 

Part:112/2016 

Termini per a l’exigència de la responsabilitat a l’Administració: 8/2016, 24/2016, 33/2016, 120/2016, 

158/2016 

Interrupció: 9/2016, 16/2016 

Exercici previ o simultani de la via penal: 9/2016 

Exercici de l’acció de responsabilitat de manera inadequada davant la jurisdicció civil: 

16/2016 

Prescripció: 8/2016, 24/2016, 33/2016, 38/2016, 111/2016, 120/2016, 158/2016 

Actio nata: 38/2016 

Dies a quo: 8/2016, 24/2016, 33/2016, 111/2016, 120/2016, 158/2016 

Distinció entre danys continuats i danys permanents: 8/2016, 120/2016, 158/2016 

Declaració d’invalidesa absoluta: 24/2016 

Seqüeles derivades del retard en l’aplicació del tractament i de l’absència 

d’informació dels riscs derivats d’aquest: 33/2016 

Tractament rehabilitador o reparador: 111/2016 

Principi pro actione: 8/2016, 16/2016, 36/2016, 38/2016 

Supòsit de prescripció de l’acció: 24/2016, 38/2016, 111/2016, 120/2016 
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Termini de prescripció i no de caducitat: 24/2016, 120/2016 

ESPAIS PÚBLICS, OBRES PÚBLIQUES I ALTRA ACTIVITAT ADMINISTRATIVA: 11/2016, 17/2016, 19/2016, 

20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 32/2016, 34/2016, 37/2016, 49/2016, 55/2016, 56/2016, 66/2016, 67/2016, 

68/2016, , 71/2016, 82/2016, 85/2016, 87/2016, 95/2016, 106/2016, 118/2016, 119/2016, 121//2016, 122/2016, 

130/2016, 131/2016, 132/2016, 140/2016, 142/2016, 143/20165, 157/2016, 160/2016, 170/2016, 176/2016 

Activitat probatòria: 20/2016, 22/2016, 32/2016, 37/2016,66/2016, 71/2016, 95/2016, 121/2016 

Doctrina general: 32/2016, 37/2016, 71/2016 

Distribució de la càrrega de la prova entre reclamant i Administració: 22/2016, 20/2016, 95/2016, 

121/2016 

Lucre cessant: 66/2016 
Administració consultiva: 17/2016 

Falta de legitimació: 17/2016, 176/2016 

Reclamació basada en incompliment contractual: 17/2016, 176/2016 

Casuística: 11/2016, 17/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 32/2016, 34/2016, 37/2016, 

49/2016, 55/2016, 56/2016, 66/2016, 67/2016, 68/2016, 71/2016, 82/2016, 85/2016, 87/2016, 95/2016, 

106/2016, 118/2016, 119/2016, 121//2016, 122/2016, 130/2016, 131/2016, 132/2016, 140/2016, 

142/2016, 143/20165, 157/2016, 160/2016, 170/2016, 176/2016 

Anul·lacions d’actes i disposicions reglamentàries 

Anul·lació d’actes: 82/2016, 66/2016, 71/2016, 85/2016, 140/2016, 170/2016 

Denegació d’una subvenció: 66/2016, 85/2016 

Llicència d’obra: 106/2016 

Paralització parcial de l’activitat d’un negoci: 71/2016 

Planejament no ajustat a la legalitat: 106/2016 

Sanció disciplinària: 170/2016 

Anul·lació d’una disposició reglamentària: 67/2016, 68/2016, 122/2016, 130/2016, 

131/2016, 132/2016, 142/2016, 143/2016, 144/2016, 150/2016, 151/2016 

Ordenança fiscal: 67/2016, 68/2016, 122/2016, 130/2016, 131/2016, 132/2016, 

142/2016, 143/2016, 144/2016, 150/2016, 151/2016 

Conservació i manteniment de penya-segats: 87/2016 

Conservació i manteniment de les vies públiques: 11/2016, 19/2016, 20/2016, 22/2016, 32/2016, 

34/2016, 37/2016, 49/2016, 56/2018, 87/2016, 95/2016,118/2016, 121/2016 

Accidents de trànsit: 32/2016, 34/2016, 37/2016, 118/2016 

Accidents de ciclistes: 56/2018 

Caigudes de vianants: 11/2016, 19/2016, 20/2016, 22/2016, 49/2016, 95/2016, 121/2016,  

Contractes: 17/2016, 176/2016 

Danys físics produïts per una pilotada: 119/2016 

Despreniments de roques: 87/2016 (vegeu també Conservació de penya-segats d’aquest mateix 

apartat) 

Educació: 21/2016 

Danys físics per una caiguda durant una excursió: 21/2016 

Esports: 119/2016 

Expropiacions:160/2016 

Danys a una paret de tancament d’una finca: 160/2016 

Inactivitat administrativa: 55/2016 

Renous: 55/2016 

Recursos humans: 
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Diferència retributiva:157/2016 

Renous: 55/2016 (vegeu també Inactivitat administrativa) 

Retribucions: 157/2016 (vegeu també Recursos humans) 

Sancions: 170/2016 (vegeu també Anul·lació d’actes administratius) 

Serveis socials: 23/2016 

Danys morals derivats d’un procediment de declaració de desemparament i d’assumpció de 

tutela urgent : 23/2016 

Doctrina general: 11/2016, 17/2016, 19/2016, 21/2016, 22/2016, 49/2016, 66/2016, 71/2016, 82/2016, 

85/2016, 95/2016, 119/2016, 121/2016, 140/2016, 157/2016, 170/2016, 176/2016 

Anul·lació d’actes administratius: 82/2016, 170/2016, 66/2016, 71/2016, 85/2016, 140/2016,  

Anul·lació de disposicions generals: 67/2016, 68/2016, 122/2016, 130/2016, 131/2016, 132/2016, 

142/2016, 143/2016, 144/2016, 150/2016, 151/2016 

Assumpció voluntària del risc en la pràctica d’esports: 21/2016, 49/2016 

Institut de la responsabilitat patrimonial:17/2016, 157/2016, 176/2016 

Diferenciació amb la responsabilitat contractual: 17/2016, 176/2016 

Mitjà inidoni: 17/2016, 157/2016, 176/2016 

Reclamació de diferències retributives: 157/2016 

Reclamació per incompliment contractual: 17/2016, 176/2016 

Manteniment de vies públiques i diligència del perjudicat a l’hora de caminar: 22/2016, 11/2016, 

19/2016, 95/2016, 121/2016 

Risc provocat pel servei públic i estàndards de seguretat exigible: 95/2016, 121/2016 

Tesi de la causalitat adequada i no de l’exigència d’una causalitat directa, immediata i exclusiva: 

119/2016, 121/2016 

Indemnització: 20/2016, 82/2016, 118/2016 

Anul·lació de nomenament de funcionari: 82/2016 

Actualització de la quantia a la data de l’abonament: 82/2016, 20/2016 

Concurs amb culpa de la víctima: 118/2016 

Criteri de la reparació íntegra: 82/2016 

Dany moral: 82/2016 

Anul·lació de nomenament de funcionari: 82/2016 

Determinació dels dies no impeditius: 20/2016 

Nexe causal: 118/2016, 19/2016, 20/2016, 32/2016, 34/2016, 37/2016, 56/2016, 87/2016, 121/2016 

Intervenció del perjudicat: 118/2016, 19/2016, 20/2016, 32/2016, 34/2016, 37/2016, 56/2016, 

87/2016, 121/2016 

Concurs amb culpa de la víctima 

Excés de velocitat: 118/2016 

Manca d’atenció del perjudicat: 20/2016, 32/2016, 121/2016 

Culpa exclusiva de la víctima:  

Manca d’atenció del perjudicat: 19/2016, 34/2016, 37/2016, 56/2016 

Actuació il·legal d’un particular: 87/2016 

Responsabilitat per omissió de l’Administració: 34/2016 

Prescripció del dret d’indemnització: 106/2016, 140/2016, 157/2016 

Anul·lació d’actes administratius: 106/2016, 140/2016 

Dies a quo: 106/2016, 140/2016 
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Moment de coneixença dels elements fonamentals del dret a reclamar: 106/2016 

Data de la publicació del nomenament en el BOIB: 140/2016 

Acció prescrita: 106/2016, 157/2016 

Qüestions relacionades amb el procediment: 19/2016, 20/2016 

Dilatació injustificada en la tramitació: 20/2016,19/2016 

REVISIÓ D’OFICI: 12/2016, 15/2016, 28/2016, 30/2016, 52/2016, 64/2016, 72/2016, 75/2016, 76/2016, 77/2016, 

92/2016, 101/2016, 102/2016, 107/2016, 108/2016, 115/2016, 134/2016, 135/2016, 148/2016, 153/2016, 

154/2016, 155/2016, 156/2016, 164/2016, 173/2016, 174/2016 

 

ACTES ADMINISTRATIUS (NUL·LITAT PER CAUSES DELS ARTICLES 62.1 DE LA LLEI 30/1992 O 47.1 DE 

LA LLEI 39/2015): 15/2016, 30/2016, 92/2016, 96/2016, 148/2016 

Causa de l’article 62.1.b de la Llei 30/1992: 96/2016, 148/2016 
Contractació irregular: 148/2016 

Causa de l’article 62.1.e de la Llei 30/1992: 15/2016, 92/2016 
Farmàcia: 92/2016 

No concurrència: 92/2016 
Jocs: 15/2016 

Manca d’un tràmit essencial: 15/2016 
Causa de l’article 62.1.f de la Llei 30/1992: 15/2016, 30/2016 

Jocs: 15/2016 
No concurrència: 15/2016 

Subvencions: 30/2016 
Manca d’un requisit essencial: 30/2016 

Urbanisme: 76/2016 
Concurrència: 76/2016 

 

CONTRACTACIÓ IRREGULAR (CAUSA DE L’ARTICLE 62.1.e DE LA LLEI 30/1992 EN RELACIÓ AMB EL 

32.a I 32.b DEL TRLCSP: 12/2016, 28/2016, 52/2016, 72/2016, 75/2016, 77/2016, 101/2016, 102/2016, 

107/2016, 108/2016, 115/2016, 134/2016, 135/2016, 148/2016, 153/2016, 154/2016, 155/2016, 156/2016, 

158/2016, 164/2016, 173/2016, 174/2016 

Actuació material de l’Administració, que no és nul·la: 64/2016 

Caràcter inidoni i excepcional de la via de revisió d’ofici: 12/2016,72/2016, 77/2016, 102/2016, 

115/2016, 153/2016, 154/2016, 155/2016, 174/2016 

Instrucció 2/2012. No vinculació del Consell Consultiu: 148/2016, 101/2016, 102/2016, 115/2016, 

153/2016, 154/2016, 155/2016, 174/2016  

Nul·litat d’actes (tàcits o expressos) de preparació o d’adjudicació de contractes sense seguir el 
procediment legalment establert: 12/2016, 72/2016, 75/2016, 77/2016, 101/2016, 102/2016, 107/2016, 
108/2016, 115/2016, 148/2016, 154/2016, 155/2016, 156/2016, 173/2016, 174/2016 

Conselleries: 148/2016, 75/2016 

Ens i organismes públics autonòmics: 

Servei de Salut: 12/2016, 72/2016, 77/2016, 101/2016, 102/2016, 107/2016, 108/2016, 
115/2016, 153/2016, 154/2016, 155/2016, 156/2016, 173/2016, 174/2016 
SFM: 28/2016, 52/2016 

Entitats locals: 134/2016, 135/2016, 164/2016 

DICTAMEN PRECEPTIU I VINCULANT DEL CONSELL CONSULTIU: 15/2016, 30/2016, 92/2016 

FACULTAT DE L’ADMINISTRACIÓ EXCEPCIONAL I D’INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA: 15/2016, 30/2016, 

92/2016, 155/2016, 174/2016 
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LÍMITS A LA REVISIÓ (ARTICLE 106 DE LA LLEI 30/1992 I ARTICLE 110 DE LA LLEI 39/2015): 30/2016, 
154/2016, 156/2016, 174/2016 

No concurrència: 30/2016, 154/2016, 156/2016, 174/2016 

PROCEDIMENT: 12/2016, 15/2016, 30/2016, 76/2016, 92/2016, 115/2016, 153/2016, 154/2016, 155/2016, 

156/2016, 173/2016, 174/2016 

Caducitat (anàlisi i còmput del termini en procediments iniciats d’ofici): 15/2016, 30/2016, 76/2016, 

12/2016, 115/2016, 154/2016, 155/2016 

Desestimació per silenci: 15/2016, 92/2016 

Procediments iniciats per interessat: 15/2016, 92/2016 

Inici posterior a la Llei 39/2015: 153/2016,154/2016, 155/2016, 156/2016, 173/2016, 174/2016 

Òrgan competent per resoldre : 15/2016,30/2016, 76/2016, 92/2016,  

Àmbit autonòmic (article 54 de la Llei 3/2003): 15/2016, 30/2016, 92/2016 

Àmbit local (article 22.2.j de la LBRL): 76/2016 

Suspensió del termini (efectes): 15/2016, 30/2016, 76/2016, 115/2016 

Tràmits essencials (anàlisi): 15/2016, 30/2016, 76/2016, 92/2016 

Audiència: 15/2016, 30/2016, 76/2016, 92/2016 

Interessats: 15/2016, 30/2016, 92/2016 

Defectuosa: 76/2016 

Retroacció del procediment: 76/2016 

Inici: 15/2016, 30/2016, 76/2016, 92/2016 

Instància de part: 15/2016, 92/2016 

Ofici: 30/2016, 76/2016 

Proposta de resolució: 15/2016, 30/2016, 92/2016 

REQUISITS DE LA REVISIÓ D’ACTES (ARTICLE 102.1 DE LA LLEI 30/1992 O 106.1 DE LA LLEI 39/2015: 

ACTES QUE POSIN FI A LA VIA ADMINISTRATIVA O FERMS): 15/2016, 30/2016, 92/2016, 154/2016, 

156/2016, 174/2016 

 

 


