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INTRODUCCIÓ 

La Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, fixa en 

l’article 20.1 l’obligació anual d’elaborar una memòria, que s’ha d’elevar al president de les Illes 

Balears i a la Mesa del Parlament. S'hi ha d'exposar l’activitat que ha dut a terme l’òrgan de 

consulta, i s’hi poden fer els suggeriments i les observacions que es considerin necessaris 

respecte de la millora de l'ordenament jurídic i de l'actuació de les administracions públiques 

de les Illes Balears. 

Així doncs, el Consell Consultiu, per complir el que estableix l’article abans esmentat, ha 

preparat aquesta Memòria, el contingut de la qual s’estructura en dues parts: en la primera 

s’integren aspectes d'organització institucional i administrativa, i s'indiquen de manera 

destacada els mitjans personals i materials de què disposa la institució; en la segona es fa 

referència a la funció consultiva, i es detalla i analitza l’activitat de l’any 2019, respecte de les 

consultes que s'han rebut i els dictàmens que s'han emès.  

Finalment, aquesta informació es completa amb tres annexos sobre els dictàmens de 

l'any 2019: l’annex 1 comprèn la relació dels dictàmens per ordre cronològic; l’annex 2, la 

relació dels dictàmens classificats per matèries, i l’annex 3, la doctrina classificada per 

conceptes jurídics.  
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1. NORMATIVA 

La norma fonamental que regula el Consell Consultiu és la Llei 5/2010, de 16 de juny, la qual ha 

estat modificada, fins a finals de 2019, en quatre ocasions: 

a) La Llei 7/2011, de 20 d'octubre, de modificació de la Llei 5/2010 (BOIB núm. 159, de 22 

d’octubre), s’aprovà amb la finalitat de millorar la regulació d’aquest alt òrgan assessor en dret. 

Amb la Llei 7/2011 s’incorporà un apartat 2 a l’article 5 de la Llei 5/2010, que estableix una figura 

permanent, no electiva —el lletrat en cap o, en cas de vacant absència o malaltia, el lletrat amb 

més antiguitat—, que ha d’assistir el Ple i ha de participar, amb veu però sense vot, en les seves 

sessions; l’objectiu és reforçar-lo i assistir-lo tècnicament, de conformitat amb criteris de 

competència professional i d’assessorament jurídic de nivell superior. 

Així mateix, es modificà l’article 6, sobre elecció, designació i nomenament dels membres del Ple, i 

es redactaren novament els apartats 1 i 3 de l’article 7, sobre elecció i durada del mandat del 

president, i la seva substitució en cas de vacant, absència o malaltia. D’altra banda, es derogà la 

disposició transitòria segona i es van reescriure les disposicions transitòries primera i tercera (que 

passa a ser segona), ambdues relatives també a elecció, designació i nomenament dels membres.  

b) La Llei 5/20151, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i 

reglamentari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 28 de març), en la 

disposició final segona, va modificar la lletra d de l’apartat 7 de l’article 18 de la Llei 5/2010. No 

obstant això, posteriorment l’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 1/2019, de 31 de 

gener, del Govern, ha modificat de nou aquesta lletra. 

c) La Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales del Consell Consultiu de les Illes Balears (BOIB 

núm. 30, de 8 de març), crea nous cossos propis de la institució, que han d’estar integrats per 

personal funcionari de carrera o interí, i en regula el règim d’adscripció i integració. La disposició 

final primera d’aquesta Llei modifica l’article 28.1 de la Llei 5/2010, que queda redactat de la 

manera que s’indica tot seguit. 

1. El personal al servei del Consell Consultiu està format per: 

a) Personal propi. 

b) Personal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ocupa llocs de 

treball del Consell Consultiu. 

d)  La Llei 1/20192, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en la disposició final primera 

modifica els apartats 7 i 8 de l’article 18 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell 

Consultiu de les Illes Balears, que queden redactats de la manera següent: 

7. Projectes de disposicions reglamentàries del Govern i l’Administració de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, excepte els següents:  

a) Els de caràcter organitzatiu o les seves modificacions.  

 
1 En relació amb aquesta norma, el Consell Consultiu va emetre el Dictamen 62/2014. 
2 Respecte d’aquesta norma, el Consell Consultiu va emetre el Dictamen 40/2018. 
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b) Els projectes d’ordre de conseller que es limitin a desplegar el contingut de decrets que ja 

hagin estat objecte de dictamen.  

c) Les ordres de conseller per les quals s’aproven les bases reguladores de subvencions.  

d) Els projectes reglamentaris en relació amb texts consolidats de caràcter reglamentari, excepte 

els harmonitzats en els termes prevists en l’article 62.4 de la Llei [...] del Govern de les Illes 

Balears.  

8. Projectes de reglament executiu que hagin de ser aprovats pels consells insulars.  

La mateixa Llei 1/2019, de 31 de gener, també modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la dita Llei 

5/2010, que queda així:  

2. En els supòsits dels números 1, 5, 6, 7 i 8 de l’article 18, i de les lletres b), d), e) i f) de l’article 

19, el termini és de trenta dies hàbils.  

En el supòsit de la lletra a) del número 12 de l’article 18, el termini és de dos mesos. 

Finalment, el Reglament orgànic del Consell Consultiu —aprovat pel Decret 24/2003, de 28 de 

març— complementa la normativa reguladora. Tanmateix, s’ha d’indicar que en el moment de 

redactar aquesta Memòria s’ha iniciat el procediment per elaborar un nou reglament 

d’organització i funcionament, ja que es considera necessari adaptar el funcionament de la 

institució a les modificacions introduïdes per la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu; la 

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis, i la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de 

les Illes Balears. A més, les reformes legislatives que s’han produït aquests darrers anys en l’àmbit 

estatal fan inevitable també derogar el Decret 24/2003, de 28 de març, i aprovar una nova norma.   
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2. COMPOSICIÓ 

Al final de l’any 2019 expirava el termini de quatre anys per als quals s’havien nomenat els 

membres del Consell Consultiu. Per aquest motiu, el mes de desembre es va renovar la composició 

d’aquest òrgan. Així, de conformitat amb el que disposa l'article 6.1 de la Llei 5/2010, de 16 de 

juny, el Parlament de les Illes Balears, en la sessió plenària de 10 de desembre de 2019, va elegir 

quatre membres d’aquest alt òrgan de consulta i el Consell de Govern, en la sessió de 13 de 

desembre de 2019, en designà els altres sis. 

Mitjançant el Decret 34/2019, de 13 de desembre (BOIB núm. 168, de 14 de desembre), la 

presidenta de les Illes Balears va nomenar els nous consellers; aquest fet determinà 

automàticament el cessament dels anteriors, als quals es van agrair els serveis prestats. A partir 

d’aquest moment, els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears són els que figuren a 

continuació:  

Antonio José Diéguez Seguí 

Maria Ballester Cardell 

Joan Oliver Araujo 

Octavi Josep Pons Castejón 

Felio José Bauzá Martorell 

Catalina Pons-Estel Tugores 

María de los Ángeles Berrocal Vela 

José Argüelles Pintos 

Antonia María Perelló Jorquera 

Bartolomé Jesús Vidal Pons 

Arran del Decret 34/2019, de 13 de desembre, deixaren de formar part d’aquest òrgan els 

consellers Marta Vidal Crespo i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany.  

El 20 de desembre els nous membres van prendre possessió del càrrec davant la presidenta de les 

Illes Balears i del president del Parlament. El mateix dia es va dur a terme la sessió constitutiva del 

Ple del Consell Consultiu i s’hi elegiren els càrrecs de president i de conseller secretari: el senyor 

Antonio José Dieguez Seguí, com a president, i la senyora Maria Ballester Cardell, com a consellera 

secretària. 
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La presidenta de les Illes Balears, amb el Decret 37/2019, de 23 de desembre, va nomenar el 

president, Antonio José Diéguez, i la secretària del Consell Consultiu, Maria Ballester. Ambdós van 

prendre possessió del càrrec el 15 de gener de 2020, en el Consolat de Mar, davant la presidenta 

de les Illes Balears, Francina Armengol, i del president del Parlament, Vicenç Thomas.  

Il·lustració 1. Acte de presa de possessió dels nous consellers davant la presidenta de les Illes Balears 
i del president del Parlament en el Consolat de Mar. 

 

Il·lustració 2. Acte de presa de possessió en el Consolat de Mar. 
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Il·lustració 3. Acte de presa de possessió del president i de la consellera secretària del Consell 
Consultiu davant la presidenta de les Illes Balears i el president del Parlament. 

 

Il·lustració 4. Acte de presa de possessió del president i de la consellera 
secretària davant la presidenta de les Illes Balears i del president del 
Parlament. 
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3. PERSONAL 

Tal com s’ha dit abans, el 2018 el Parlament aprovà la Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i 

escales del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb la finalitat de donar resposta, segons consta 

en l’exposició de motius, a les noves necessitats de l’activitat consultiva, que han modificat i 

incrementat les tasques i les funcions del personal. A més a més, es posa en relleu que les funcions 

del personal del Consell Consultiu tenen un contingut singular i individualitzat a causa de 

l’especificitat que es deriva de les característiques pròpies de l’activitat consultiva.  

En el moment en què s’aprovà la Llei 1/2018, l’únic personal propi de què disposava el Consell 

Consultiu eren els lletrats. Per això, era necessari que els empleats públics que treballen en aquest 

òrgan de consulta fossin considerats personal propi, com una mostra més de l’objectivitat i la 

independència exigides per la llei, amb un estatut específic coherent amb el rang estatutari de la 

institució. En conseqüència, amb la Llei 1/2018 es crearen nous cossos propis, que havien d’estar 

integrats per personal funcionari de carrera o interí, i se’n regulava el règim d’adscripció i 

integració.  

El contingut del mandat del legislador es va executar durant l’any 2019. Així, el 14 de maig de 2019 

el Ple del Consell Consultiu aprovà la relació de llocs de treball del personal propi que no forma 

part del cos de lletrats (BOIB núm. 80, de 15 de juny), i el 18 de juliol de 2019 es publicà la 

Resolució del president del Consell Consultiu de les Illes Balears d’11 de juliol de 2019 per la qual 

s’aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari propi (BOIB núm. 99, de 

18 de juliol). 

Les incidències que hi ha hagut en matèria de personal durant l’any 2019 són les que es detallen 

tot seguit: 

a) El mes de gener s’incorpora, en comissió de serveis, la persona a qui s’ha assignat la quarta 

plaça de lletrat, i el mes de desembre es va prorrogar la comissió de serveis corresponent a la 

tercera plaça de lletrat. 

b) El mes de març cessa la funcionària interina que ocupava la plaça d’administratiu, que 

s’incorpora com a interina a una plaça del cos superior en un altre òrgan de l’Administració de la 

CAIB. El 31 de maig una nova funcionària interina ocupa aquesta plaça. 

c) El mes de juliol es renova l’assignació temporal al Consell Consultiu, per dur a terme tasques de 

suport, d’una funcionària del cos auxiliar de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears adscrita a la Unitat de Suport Conjuntural dependent de la Conselleria d’Hisenda i 

Administracions Públiques. 

d) El mes d’agost s’assigna temporalment al Consell Consultiu de les Illes Balears, per dur a terme 

tasques de suport, una segona funcionària del cos auxiliar de l'Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears adscrita a la Unitat de Suport Conjuntural. 
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e) El mes de setembre cessa una de les dues funcionàries del cos auxiliar de l'Administració de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears adscrita a la Unitat de Suport Conjuntural, que 

s’incorpora a una plaça de l’Administració de la Comunitat Autònoma guanyada per oposició. 
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4. MITJANS MATERIALS 

En coherència amb l’objectiu d’aconseguir una tramitació més àgil en la funció consultiva, en 

aquesta Memòria tornam a posar de manifest la necessitat de disposar de crèdit adequat i 

suficient per implantar programes informàtics de registre de documents, tant d’entrada com de 

sortida; per millorar la tramitació dels expedients; per actualitzar l’equipament informàtic; per 

gestionar l’arxiu; per adquirir les eines adequades per agilitar el registre i la classificació del fons 

bibliogràfic, i per fer el manteniment del web. 

Durant el 2019 representants de la Direcció General de Modernització i Administració Digital i del 

Consell Consultiu s’han reunit diverses vegades per definir les mesures que cal aplicar per al 

funcionament electrònic d’aquesta institució. S’han analitzat les directrius que s’han de seguir per 

instaurar la seu, el registre i l’arxiu electrònics. Així mateix, s’hi ha tractat la conveniència de 

dissenyar un nou lloc web adaptat a les necessitats actuals.  

L’octubre de 2019 la consellera secretària va presentar al Ple un informe elaborat per un equip de 

treball de personal del Consell. En l’informe es detallava la situació en què es troba aquest òrgan 

per poder assumir els projectes relacionats amb la implantació de l’Administració electrònica o 

digital. A aquest efecte, en les conclusions s’hi determinaven els aspectes que calia posar en marxa 

i els objectius que s’havien de complir. Així, per exemple, l’objectiu inicial era elaborar el I Pla de 

Qualitat del Consell Consultiu, amb la finalitat d’assolir l’any 2020 els requeriments substancials 

respecte de l’Administració electrònica, per millorar l’execució i la prestació del servei de 

l’Administració consultiva. 

4.1. Seu 

La seu del Consell Consultiu és al carrer de Rubén Darío, 12, 1r esq. i 2n esq., de Palma (07012). Tal 

com hem dit en altres ocasions, aquesta seu no presenta les condicions idònies per a una institució 

del rang i les característiques de l’Administració consultiva, sobretot per l’absència d’unes 

dependències on es puguin ubicar d’una manera sistematitzada l’arxiu i el fons bibliogràfic. 

Durant el 2019 s’han dut a terme gestions encaminades a l’obtenció d’una seu adequada a les 

necessitats i al rang de la institució. Arran d’això, s’ha aconseguit el compromís del Govern de les 

Illes Balears per a la cessió de l’antic edifici de la Conselleria de Salut ubicat en el carrer de Cecili 

Metel de Palma. 

4.2. Arxiu 

El 2012 es va començar a informatitzar la gestió interna del fons arxivístic del Consell Consultiu 

mitjançant l'aplicació de l'Arxiu General de la Comunitat Autònoma (ARGEN). La finalitat d’aquesta 

actuació era assolir d’una manera eficaç el tractament correcte dels documents de l’arxiu. 

Durant l’any 2019 s’han mantingut reunions amb els responsables de l’Arxiu General de 

l’Administració autonòmica per a l’organització del fons documental, i el Ple del Consell va 

aprovar, en la sessió de 4 de desembre de 2019, la Taula d’avaluació relativa a la sèrie documental 

sobre els procediments de dictamen jurídic, per presentar-la a la Comissió de Qualificació i 
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Avaluació Documental del Govern de les Illes Balears. La taula s’ha elaborat amb l’objectiu de 

poder prosseguir adequadament la tasca d’informatització del fons. 

Per al 2020 un dels projectes essencials és la creació de l’arxiu electrònic. Aquest projecte s’ha 

discutit en les reunions amb l’equip de la Direcció General de Modernització i Administració 

Digital, i s’inclou en l’informe d’octubre de 2019 esmentat al principi d’aquest apartat, en el qual 

es proposa que la gestió de l’arxiu es dugui a terme en col·laboració amb l’Administració de la 

Comunitat Autònoma. 

4.3. Biblioteca 

L'augment del fons bibliogràfic del Consell Consultiu durant els darrers anys ha comportat que els 

actuals sistemes de registre i classificació esdevenguin poc eficaços. Per aquest motiu, des de fa 

temps s’han anat avaluant diferents mecanismes per actualitzar i gestionar aquest fons. Durant 

l’any 2019 s’ha posat de manifest novament la necessitat de revisar el sistema de gestió, si bé la 

insuficiència de recursos dificulta aquesta tasca.  
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5. PRESSUPOST 

El Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament orgànic del Consell Consultiu, 

estableix en els articles 34 i 35 que aquest òrgan ha d’elaborar l’avantprojecte de pressuposts, el 

qual ha de figurar com a secció independent en els pressuposts generals de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. El president el formula amb la col·laboració i l’auxili del conseller 

secretari, i després l’eleva al Ple del Consell Consultiu perquè l'aprovi. 

La secció pressupostària corresponent al Consell Consultiu és la 04 i porta a terme un únic 

programa. El programa es titula «Assessorament consultiu institucional», atesa la finalitat d’alt 

assessorament que estatutàriament ha de complir aquest òrgan. 

A continuació, indicam quin ha estat l’import global dels recursos pressupostaris assignats al 

Consell Consultiu per a l’exercici del 2019. 

Recursos pressupostaris del Consell Consultiu per a l’exercici del 2019 

PARTIDES NOM DE LA PARTIDA IMPORT  

Capítol 1 Despeses de personal 659.152 

12000 Sous del subgrup A1 93.465 

12001 Sous del subgrup A2 13.698 

12002 Sous del subgrup C1 10.491 

12003 Sous del subgrup C2 17.785 

12004 Sous d'agrupacions professionals 8.150 

12005 Triennis 27.557 

12009 Altres retribucions bàsiques 31.403 

12100 Complement de destinació 78.356 

12101 Complement específic 135.064 

12102 Complement de productivitat compensada 64.331 

12103 Indemnització per residència 10.376 

12119 Carrera i desenvolupament professional 59.875 

16000 Seguretat social 108.601 

Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 231.025 
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PARTIDES NOM DE LA PARTIDA IMPORT  

20200 Arrendaments d'edificis i d'altres construccions 23.000 

21300 
Reparacions, manteniment i conservació de 

maquinària, instal·lacions i utillatge 
1.000 

21600 
Reparacions, manteniment i conservació d'equips 

per a processos d'informació 
1.000 

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 1.500 

22001 Premsa, revistes i altres 400 

22002 Material informàtic no inventariable 1.000 

22100 Energia elèctrica 2.500 

22104 Vestuari 500 

22109 Altres subministraments 700 

22209 Altres comunicacions 300 

22300 Transports 1.000 

22500 Tributs estatals 200 

22502 Tributs locals 400 

22601 Atencions protocol·làries i de representació 12.500 

22606 Reunions, conferències i cursos 200 

22609 Altres despeses diverses 100 

22700 Neteja i endreçament 3.800 

22709 Altres treballs 100 

23000 Dietes, locomoció i trasllats 180.825 

Capítol 6 Inversions reals  

62500 Mobiliari i estris 500 

62600 Equips per a processos d'informació 3.000 

62900 Altre immobilitzat material 5.000 
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PARTIDES NOM DE LA PARTIDA IMPORT  

64001 Aplicacions informàtiques i software 1.500 

 Total del programa 900.177 

 Total del centre de cost 900.177 

Els recursos pressupostaris —per a tots els capítols de la secció 04— han representat un total de 

900.177,00 euros.  

El Consell Consultiu vol posar novament de manifest la insuficiència dels recursos pressupostaris 

que té assignats per dur a terme les seves funcions, tant les relatives a la facultat d'assessorament 

com les que es deriven d’aquesta facultat. Pel que fa a aquest aspecte, es reitera el que ja es va dir 

en la Memòria de l’any 2015: 

En primer lloc, cal posar de manifest que en els darrers anys el Ple, per raons 

pressupostàries, només s'ha reunit una vegada cada mes (o dues de manera 

excepcional). Aquesta pràctica ara com ara és insuficient, ja que la complexitat jurídica 

dels assumptes de què es tracta i l'increment de les consultes que s'han de tramitar 

amb caràcter urgent fan inviable que el Consell Consultiu pugui complir les seves 

funcions de forma àgil i dinàmica, amb rigor i dins el termini previst.  

A tot això hi hem d'afegir que, amb l'entrada en vigor de la nova Llei de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, el 2 d'octubre de 2016, es permet 

que les administracions públiques puguin acordar, d’ofici o a sol·licitud de la part 

interessada, la tramitació simplificada del procediment administratiu quan raons 

d’interès públic o la falta de complexitat del procediment ho aconsellin. Aquesta 

tramitació simplificada suposarà per al Consell Consultiu un augment de les consultes 

sobre les quals haurà de dictaminar de manera preferent, ja que l'article 96.1 de la 

nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, disposa en el paràgraf segon de la lletra g: «L’òrgan 

competent ha de sol·licitar l’emissió del dictamen en un termini tal que permeti complir 

el termini de resolució del procediment. El dictamen pot ser emès en el termini de 

quinze dies si així ho sol·licita l’òrgan competent». 

En segon lloc, aquesta falta de recursos econòmics també es manifesta a l'hora de 

desenvolupar les funcions inherents o derivades de la funció d'alt assessorament que té 

encomanada aquesta institució. Aquí feim referència a les funcions que tenen com a 

finalitat la projecció de la seva activitat cap a l'exterior, així com aquelles que donen 

suport al dia a dia. Aquestes carències fan necessari augmentar la partida 

pressupostària d'inversions reals i així la institució podria posar fi als problemes 

d'infraestructura i material que presenta d'anys enrere: l'absència d'una eina de gestió 

del fons bibliogràfic, l'actualització i modernització del lloc web, l'absència d'un registre 

electrònic, la digitalització dels expedients, la impossibilitat que els dictàmens es puguin 

consultar al web en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, etc. 

A totes aquestes qüestions hi hem d'afegir també les dificultats que, a causa de la falta 

de recursos econòmics, s'ha trobat la institució, i que podem ja afirmar que també es 
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trobarà en un futur, a l'hora de donar compliment a obligacions com les de 

transparència regulades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
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6. ACTIVITATS INSTITUCIONALS I FORMACIÓ 

6.1. Audiència en el Parlament de les Illes Balears 

El mes de setembre el president del Consell Consultiu, Antonio José Diéguez, fou rebut en 

audiència pel president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas. Aquest acte formava 

part de les reunions que el president del Parlament duu a terme amb els representants dels 

diversos òrgans estatutaris de les Illes Balears. Així mateix, el president del Consell Consultiu va 

aprofitar l’avinentesa per tractar sobre les XX Jornades de la Funció Consultiva, que havien de tenir 

lloc els dies 24 i 25 d’octubre de 2019 al Palau de Congressos de Palma. 

  

Il·lustracions 5 i  6. Audiència del president del Parlament al president del 
Consell Consultiu. 
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6.2. XX Jornades de la Funció Consultiva 

El mes d’octubre es van dur a terme les XX Jornades de la Funció Consultiva a Palma, com a 

cloenda dels actes commemoratius del 25è aniversari del Consell Consultiu de les Illes Balears. Es 

va nomenar el conseller Felio J. Bauzá encarregat d’organitzar-les. 

Les Jornades de la Funció Consultiva, que es fan anualment, s’adrecen sobretot als representants 

dels òrgans de consulta, de l’àmbit acadèmic i de la judicatura. Constitueixen una ocasió idònia per 

intercanviar coneixements, compartir experiències i debatre sobre aspectes d’actualitat. 

Les XX Jornades de la Funció Consultiva es van dur a terme al Palau de Congressos de Palma els 

dies 24 i 25 d’octubre. Hi van assistir 153 persones, entre les quals hi havia representants de 

gairebé tots els consells consultius de l’Estat espanyol, persones de l’àmbit jurídic i administratiu 

de les Illes Balears i els consellers i lletrats del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

El 24 d’octubre el president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, les inaugurà. La 

primera sessió, relativa a la doctrina dels consells consultius sobre els referèndums i les consultes 

populars, la presentà Joan Oliver Araujo, i hi van participar Luis López Guerra, Marc Carrillo López, 

José Suay Rincón i Maria Ballester Cardell. Tot seguit, Octavi J. Pons Castejón va presentar la 

segona sessió, que va incloure les ponències de Juan B. Cano Bueso, en relació amb el dret 

constitucional a un habitatge digne, i de María de los Ángeles Berrocal Vela, sobre la regulació del 

contracte d'arrendament d'habitatge.  

La segona jornada, el 25 d'octubre, la presentà Felio José Bauzá Martorell i s'hi exposaren les 

ponències d'Alfredo Galán Galán, referent a la responsabilitat patrimonial dels tribunals 

administratius de contractes; José Eugenio Soriano García, respecte als límits mediambientals al 

creixement turístic, i Juan Alfonso Santamaría Pastor, sobre la funció consultiva en l'ordenament 

jurídic. A més, s’hi presentà el llibre Doctrina consultiva: a propósito del 25 aniversario del Consejo 

Consultivo de las Illes Balears (Wolters Kluwer, 2019). 

Finalment, van clausurar les Jornades el president del Consell Consultiu de les Illes Balears, 

Antonio José Diéguez, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la presidenta del 

Consell d’Estat, María Teresa Fernández de la Vega, i la presidenta de les Illes Balears, Francina 

Armengol. 
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PROGRAMA DE LES XX JORNADES DE LA FUNCIÓ CONSULTIVA 

(24 i 25 d'octubre de 2019) 

 

Dijous 24 d'octubre PRIMERA JORNADA  

9.00 h Acreditació 

9.15 h Presentació i inauguració de les Jornades 

Sr. Vicenç Thomas i Mulet, president del Parlament de les Illes Balears. 

9.30 h Primera sessió 

 

«Doctrina de los consejos consultivos sobre los referéndums y las consultas 
populares». 

Presentació de la sessió 

Dr. Joan Oliver Araujo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de les 
Illes Balears i conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Ponents 

Dr. Luis López Guerra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat 
Carlos III, vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional i jutge emèrit del 
Tribunal Europeu de Drets Humans. 

Dr. Marc Carrillo López, catedràtic de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra i exconseller del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. 

Dr. José Suay Rincón, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Las 
Palmas de Gran Canaria i conseller del Consell Consultiu de Canàries. 

Dra. Maria Ballester Cardell, professora de dret constitucional de la Universitat 
de les Illes Balears i consellera del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Debat de les ponències 

11.30 h Pausa i cafè 

12.00 h Segona sessió 

 

Presentació de la sessió 

Sr. Octavi J. Pons Castejón, conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

«El Derecho Constitucional a una vivienda digna». 

Dr. Juan B. Cano Bueso, president del Consell Consultiu d'Andalusia i catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat d'Almeria. 

«La regulación del contrato de arrendamiento de vivienda: nuevas realidades, 
soluciones antiguas». 

Sra. Maria de los Ángeles Berrocal Vela, lletrada de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i consellera del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Debat de les ponències 
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Divendres 25 d'octubre SEGONA JORNADA 

9.30 h Presentació de la Jornada  

Dr. Felio José Bauzá Martorell, conseller del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. 

«La responsabilidad patrimonial de los tribunales administrativos de contratos. 
En especial, por la anulación judicial y demora en sus decisiones». 

Dr. Alfredo Galán Galán, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona i membre de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya. 

«Límites medioambientales al crecimiento turístico». 

Dr. José Eugenio Soriano García, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat Complutense de Madrid. 

Debat de les ponències. 

11.30 h Pausa i cafè 

12.00 h «La función consultiva en el ordenamiento jurídico».  

Dr. Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat Complutense de Madrid. 

13.00 h 
Presentació del llibre Doctrina consultiva: a propósito del 25 aniversario del 
Consejo Consultivo de las Illes Balears (Wolters Kluwer, 2019). 

13.30 h Clausura de les Jornades 

Sra. Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell Insular de Mallorca. 

Sra. María Teresa Fernández de la Vega Sanz, presidenta del Consell d'Estat. 

Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta de les Illes Balears. 
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Il·lustració 7. Recepció dels participants, a la finca Raixa, a càrrec del president del 
Consell Consultiu de les Illes Balears, Antonio José Diéguez. 

Il·lustració 8. Recepció dels participants a la finca Raixa. 
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Il·lustració 10. Primera sessió, presentada pel doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de 
la Universitat de les Illes Balears i conseller del Consell Consultiu. 

Il·lustració 11. Segona sessió, presentada pel senyor Octavi J. Pons Castejón, 
conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears. 

Il·lustració 9. Inauguració de les Jornades a càrrec del senyor Vicent Thomas, president del 
Parlament de les Illes Balears. 

 

Il·lustració 10. Primera sessió, presentada pel doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de la 
Universitat de les Illes Balears i conseller del Consell Consultiu. 

Il·lustració 11. Segona sessió, presentada pel senyor Octavi J. Pons Castejón, conseller del Consell 
Consultiu de les Illes Balears. 
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Il·lustració 12. Segona jornada, presentada pel doctor Felio J. Bauzá, conseller del Consell 
Consultiu. 

 

Il·lustració 13. Intervenció del doctor Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedràtic de la 
Universitat Complutense de Madrid. 

 

Il·lustració 14. Presentació del llibre Doctrina consultiva: a propósito del 25 
aniversario del Consejo Consultivo de las Illes Balears. 
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Il·lustració 16. Els membres del Consell Consultiu amb la presidenta del Govern de les Illes 
Balears, Francina Armengol, la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la 
Vega, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. 

Il·lustració 15. Acte de clausura de les XX Jornades de la Funció Consultiva. 

 

Il·lustració 16. Els membres del Consell Consultiu amb la presidenta de les Illes Balears, Francina 
Armengol, la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega, i la presidenta del Consell 
de Mallorca, Catalina Cladera. 
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6.3. Altres activitats o esdeveniments 

El mes de juny Antonio José Diéguez va participar en la reunió de presidents dels consells jurídics 

consultius que va tenir lloc a València. Així mateix, el mes de novembre, en representació del 

Consell Consultiu de les Illes Balears, Maria Ballester i María de los Ángeles Berrocal van assistir a 

la Jornada sobre Contratación del Sector Público (Viejos Problemas, Nuevas Soluciones) que 

organitzà el Consell Consultiu d’Andalusia, a Granada, amb motiu del 25è aniversari de la seva 

constitució. D’altra banda, dues lletrades de la institució assistiren a la Jornada sobre la revisió 

d’ofici de disposicions i actes administratius per nul·litat de ple dret organitzada per la Comissió 

Jurídica Assessora de Catalunya, el 4 de desembre; aquesta Jornada va tenir lloc a l’Auditori del 

Palau de la Generalitat i es va dur a terme en ocasió de la cloenda de l’any commemoratiu del 40è 

aniversari del restabliment de la Comissió Jurídica. 

 

 
Il·lustració 17. Reunió dels presidents dels consells consultius organitzada pel Consell Jurídic Consultiu de València. 



PRIMERA PART ASPECTES D’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL I ADMINISTRATIVA 

CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2019 

36 
 

 

 

 

 

  

Il·lustració 18. Jornada sobre Contratación del Sector Público (Viejos Problemas, Nuevas Soluciones), organitzada 
pel Consell Consultiu d’Andalusia. 

 

Il·lustració 19. Jornada sobre la revisió d’ofici de disposicions i actes administratius per nul·litat de ple dret, 
organitzada per la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya.
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7. DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT CONSULTIVA 

7.1. 25è aniversari 

L’any 2018 es van complir els 25 anys del Consell Consultiu (1993-2018). Amb motiu de la celebració 

d’aquest aniversari el Ple va acordar, en la sessió de 26 de setembre de 2018, que s’elaboraria un llibre 

homenatge a la funció consultiva a les Illes Balears, amb articles de contingut jurídic que tinguessin relació 

amb aquesta temàtica i amb la doctrina de la nostra institució. La finalitat de la publicació era compilar les 

aportacions que, respecte a l’àmbit esmentat, es poguessin dur a terme a la nostra comunitat autònoma, 

i donar a conèixer l’activitat que el Consell Consultiu havia desenvolupat de 1993 ençà. Per això, es va 

convidar a participar-hi tots els consellers i els exconsellers d’aquest òrgan de consulta, i també una gran 

diversitat de persones especialistes en la matèria que hi poguessin tenir interès. 

L’octubre de 2019, en el context de les XX Jornades de la Funció Consultiva s’ha presentat el llibre 

Doctrina consultiva: a propósito del 25 aniversario del Consejo Consultivo de las Illes Balears (Wolters 

Kluwer, 2019). Aquesta publicació conté una anàlisi exhaustiva de la doctrina del Consell Consultiu i una 

descripció detallada de les tasques que ha efectuat fins ara, anàlisi i descripció a les quals ens remetem 

des d’aquesta Memòria. 

7.2. Memòria de l’any 2018 

El 6 de maig de 2019, en compliment de l’article 20.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del 

Consell Consultiu de les Illes Balears, es presentà la Memòria d’activitats de l’any 2018, a la seu de la 

Presidència de les Illes Balears, en el Consolat de Mar. Hi van assistir la presidenta de les Illes Balears, 

Francina Armengol; el president del Parlament, Baltasar Picornell; el president i la consellera secretària 

del Consell Consultiu, Antonio José Diéguez i Maria Ballester, i altres membres del Govern, del Parlament i 

del Consell Consultiu, així com diverses personalitats de la comunitat autònoma. 

Il·lustració 20. El president del Consell Consultiu presenta la Memòria d'activitats de 2018 a la 
presidenta de les Illes Balears i al president del Parlament. 
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La consellera secretària del Consell Consultiu, Maria Ballester, exposà succintament les dades més 

significatives de la Memòria, i es referí a la celebració del 25è aniversari d’aquest organisme i a la 

importància de l’acció consultiva; així mateix, va fer especial menció de l’aprovació de la Llei 1/2018, de 5 

de març, de cossos i escales, i dels tràmits acomplerts per aprovar una nova relació de llocs de treball. 

A continuació, va intervenir el president del Consell Consultiu, el qual, en primer lloc, va donar les gràcies 

al personal per la seva implicació, i explicà els objectius assolits respecte a l’organització funcional i 

administrativa en aquesta legislatura; assenyalà el compliment del 25è aniversari d’aquest òrgan i la 

transcendència que té la funció consultiva; a més, va fer referència a la necessitat de disposar d’una 

organització que respongui a l’especificitat derivada de les característiques pròpies del Consell. 

Després lliurà un exemplar de la Memòria a la presidenta de les Illes Balears i al president del 

Parlament. 

La presidenta de les Illes Balears va tancar l’acte i va agrair als membres del Consell Consultiu i al 

personal que hi treballa la feina que duen a terme; així mateix, remarcà el paper fonamental de 

garantia de la legalitat que representa aquest òrgan en l’elaboració de la normativa autonòmica. 

Il·lustració 21. La consellera secretària, Maria Ballester, explica els aspectes més 

rellevants de l'activitat del Consell Consultiu en el 2018. 
Il·lustració 21. La consellera secretària, Maria Ballester, explica els aspectes més rellevants de 
l'activitat del Consell Consultiu en el 2018. 
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7.3. Web 

De tots és coneguda la presència del Consell Consultiu a Internet, mitjançant el web 

http://www.consellconsultiu.cat o http://www.consellconsultiu.es. Aquest portal ofereix al visitant 

una visió general, però completa, de la composició del Consell Consultiu, de les tasques que duu a 

terme i de la normativa que el regula, com també de les notícies més rellevants que hi tenen 

relació. Està disponible en les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma. 

Respecte a aquest àmbit, un dels objectius és col·laborar amb l’Administració de la Comunitat 

Autònoma per possibilitar que el Consell Consultiu de les Illes Balears, com a institució estatutària 

amb autonomia funcional i orgànica i amb imatge corporativa pròpia, pugui oferir als usuaris de 

manera eficient tots els serveis relacionats amb la publicació dels dictàmens, les memòries o les 

notícies, i amb la connexió al perfil del contractant, el portal de transparència i la seu electrònica. 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat 4, sobre mitjans materials, a aquests efectes el 2019 s’iniciaren 

els contactes amb la Direcció General de Modernització i Administració Digital.  

7.3.1. Dictàmens 

En el lloc web els visitants poden accedir a una base de dades pública que conté els dictàmens i les 

memòries que ha emès aquest òrgan d’ençà que es va crear. La base de dades incorpora un 

cercador que possibilita l’accés al text complet dels dictàmens, a més d’un índex general de 

matèries per facilitar la recerca. 

Durant el període a què es refereix aquesta Memòria, han accedit al lloc web del Consell Consultiu 

4.591 usuaris, en 8.313 sessions (1,81 sessions per usuari). S’hi han fet 41.018 consultes (4,93 

consultes per sessió); la pàgina de la doctrina n’ha rebudes 15.747.  

Il·lustració 22. La presidenta del Govern tanca l'acte de presentació de la 
Memòria d'activitats de 2018. 

Il·lustració 22. La presidenta de les Illes Balears tanca l'acte de presentació de la Memòria 
d'activitats de 2018. 

 

http://www.consellconsultiu.cat/
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Els dictàmens de 2019 més consultats han estat (per aquest ordre) el 6/2019, el 62/2019 i el 

2/2019. Els dos primers són sobre responsabilitat patrimonial; el tercer és relatiu al Projecte de 

decret pel qual es regula la Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears.  

Al final de l’any 2019, atesa la gran quantitat de dictàmens que s’han inserit en la base de dades, 

es continua treballant per actualitzar els criteris de classificació aplicats per millorar l’estructura 

del web, a fi d’assolir una eina útil per a les administracions de la comunitat autònoma i per a 

qualsevol persona que estigui interessada a conèixer la doctrina del Consell Consultiu. 

7.3.2. Transparència 

El 2015 el Consell Consultiu va crear l’apartat de transparència en el lloc web, en compliment de la 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Els 

continguts s'hi han sistematitzat sobre la base dels criteris de la màxima racionalització dels 

recursos econòmics disponibles. A partir d’aquest moment, s’ha treballat per actualitzar el 

material d’aquest apartat i per adaptar-lo a la normativa legal vigent. 

7.4. Publicació de la doctrina 

El Reglament orgànic del Consell Consultiu, en l’article 33, disposa que aquest òrgan ha de publicar 

les recopilacions de doctrina legal resultants dels dictàmens que emeti, i especifica que la 

publicació dels dictàmens ha d’ometre les dades concretes, sobre la procedència i les 

característiques de les consultes, que puguin donar lloc a la identificació. Segons la disposició 

addicional sisena de la Llei 5/2010, de 16 de juny, aquest òrgan, en les seves actuacions, ha de 

garantir la intimitat personal i familiar, com també el compliment de la legislació de protecció de 

dades personals; així, s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor del Reglament (UE) 

núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 

dades de les persones físiques, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals.   

De conformitat amb la normativa mencionada, el Ple del Consell Consultiu va aprovar, en la sessió 

d’11 de desembre de 2019, les directrius per a la pseudonimització o la minimització de les dades 

personals dels dictàmens que s’han de publicar o difondre després d’haver-los tramès a l’entitat 

consultant. Aquestes directrius són les que s’aplicaran a partir d’ara en la documentació que s’hagi 

de divulgar. 

En aquests moments, el Consell Consultiu, seguint la mateixa línia que en els darrers anys, opta 

per publicar els dictàmens en format digital, consultables en l'apartat de doctrina en el lloc web. La 

publicació es duu a terme una vegada aplicades les directrius per a la pseudonimització o la 

minimització de les dades personals.  
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1. SESSIONS  

L’any 2019 el Consell Consultiu ha dut a terme vint reunions, que corresponen a les dates 

següents: 

23 de gener 4 de juny 

7 de febrer 3 de juliol 

20 de febrer 24 de juliol 

7 de març 4 de setembre 

28 de març 24 de setembre 

9 d’abril 16 d’octubre 

24 d’abril 14 de novembre 

29 d’abril 4 de desembre 

6 de maig 11 de desembre 

14 de maig 20 de desembre 

Les actes de les sessions, un cop aprovades pel Ple, consten en l’arxiu de la institució. 
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2. DADES ESTADÍSTIQUES 

2.1. Dades generals 

En el període a què fa referència aquesta Memòria s'han presentat al Consell Consultiu 155 

sol·licituds de dictàmens, que van donar lloc a 155 expedients, encara que després se n’hagin 

retornat tres i quatre entitats hagin desistit de la sol·licitud. D’altra banda, s'han emès 153 

dictàmens, 18 dels quals provenen d’expedients que s’iniciaren l’any 2018.  

Consultes 155 

Devolucions 33 

Expedients 155 

Dictàmens 153 

Taula 1. Dades generals. 

En el gràfic següent es comparen les dades generals de la funció consultiva desenvolupada els anys 

2018 i 2019. 

 

Gràfic 1. Comparació de les dades generals de 2018-2019. 

El gràfic indica que l’activitat del 2019, quant al nombre de consultes i dictàmens, és lleugerament 

superior a la del 2018. Concretament, s’ha produït un 1,97 % més de consultes que l’any anterior i 

un 13,33 % més de dictàmens. 

El 2019, abans d’emetre dictamen, s'han retornat els expedients de tres consultes, perquè s'hi han 

detectat deficiències en la tramitació del procediment. Aquesta quantitat representa l’1,94 % del 

 
3 Les tres devolucions s’han produït quan ja s’havia format l’expedient. 
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total de les consultes rebudes durant aquest any, un percentatge molt inferior al del 2018 

(7,24 %). 

Les consultes que han estat objecte de devolució tractaven de les matèries següents: disposicions 

normatives (un projecte d’ordre), responsabilitat patrimonial i revisió d’ofici. 

2.2. Consultes 

A continuació analitzarem les consultes segons les entitats que les han presentades, després 

segons la matèria de què tracten, i, finalment, per entitat i per matèria de manera conjunta. 

2.2.1. Consultes per entitat 

L’any 2019 les consultes que s’han presentat s’han distribuït per entitats de la manera següent: 

Entitats Consultes 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 114 

Ajuntaments 33 

Consells insulars 8 

Total 155 

Taula 2. Consultes per entitats. 

 
Gràfic 2. Consultes per entitats. 

L’entitat que presenta més consultes a aquest òrgan és l’Administració de la Comunitat Autònoma 

(CAIB). D’acord amb el gràfic que figura a continuació, el 73,55 % de les consultes que es fan al 

Consell Consultiu provenen d’aquesta Administració. 

Administració de 
la CAIB; 73,55%

Consells insulars; 
5,16%

Ajuntaments; 
21,29%

Consultes per entitats

Administració de la CAIB Consells insulars Ajuntaments
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L’Administració local —consells insulars i ajuntaments— ha presentat 41 sol·licituds de dictamen, 

que representen el 26,45 % del total. De les peticions fetes per l’Administració local, el 5,16 % 

correspon als consells insulars i el 21,29 % als ajuntaments. 

A continuació, comparam el nombre de sol·licituds presentades per les diferents entitats els anys 

2018 i 2019. 

 2018 2019 Variació 

Administració de la CAIB 103 114 10,68 % 

Ajuntaments 35 33 - 5,71 % 

Consells insulars 12 8 - 33,33 % 

Universitat de les Illes Balears 1 0 - 100 % 

Parlament de les Illes Balears 1 0 - 100 % 

Total 152 155 1,97 % 

Taula 3. Consultes per entitats. 2018-2019. 

Segons les dades, s’observa un lleu augment del nombre total de consultes respecte de l’any 

anterior (1,97 %). Cal destacar la pujada de les que provenen de l’Administració de la Comunitat 

Autònoma, que s’han incrementat en un 10,68 %; no obstant això, les dels ajuntaments i les dels 

consells insulars han disminuït en un 5,71 % i en un 33,33 %, respectivament. Aquests 

percentatges en principi poden semblar significatius, però en la taula podem veure que, en 

nombres absoluts, en realitat es tracta de dues consultes menys en el cas dels ajuntaments i de 

quatre en el cas dels consells insulars. Si comparam el nombre de peticions de dictamen de 

l’Administració local de manera conjunta, veurem que les consultes han minvat un 12,77 %, s’ha 

passat de 47 peticions el 2018 a 41 el 2019. 
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2.2.2. Consultes per matèria 

En la taula d’aquest apartat es mostra la distribució per matèries de les consultes de l'any 2019 i es 

compara amb la de l'any 2018. Consta el percentatge de consultes de cada matèria respecte del 

total anual, i també la variació d’un any respecte de l’altre. 

Matèria 
Consultes 

2018 

Consultes 

2019 

Percentatge 

sobre el total 

del 2019 

Variació 

respecte a 

2018 

Avantprojectes de llei 2 1 0,65 % - 50,00 % 

Contractació 13 21 13,55 % 61,54 % 

Interpretació normativa 3 2 1,29 % -33,33 % 

Projectes de disposicions 

reglamentàries 
43 41 26,45 % -4,65 % 

— Projectes de decret 32 31 20,00 % -3,13 % 

— Projectes d’ordre 9 7 4,52 % - 22,22 % 

— Projectes de reglament dels consells 

insulars 
2 3 1,94 % 50,00 % 

Proposicions de reforma de 
l’Estatut d’autonomia 

1 0 0,00 % -100,00 % 

Responsabilitat patrimonial 56 60 38,71 % 7,14 % 

Revisions d’ofici 31 30 19,35 % - 3,23 % 

— Contractació irregular 10 15 9,68 % 40,00 % 

— Altres 21 15 9,68 % - 28,57 % 

Zones verdes 3 0 0,00 % -100,00 % 

TOTAL 152 155 — 4,73 % 

Taula 4. Consultes per matèries. 2018-2019. 

L’any 2019 gran part de les sol·licituds de dictamen dirigides al Consell Consultiu es refereixen, 

igual que l’any precedent, a reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració, a 

projectes de disposicions reglamentàries i a revisions d'ofici. De fet, el nombre de consultes 

d’aquestes tres matèries, de manera conjunta, representa el 84,52 % del total. 

Les consultes sobre disposicions reglamentàries es desglossen en projectes de decret, projectes 

d’ordre i projectes de reglament dels consells insulars; doncs bé, el 2019, en conjunt, n’hi ha hagut 

dues menys amb relació al 2018 i, si s’analitza cas per cas, en nombres absoluts les fluctuacions 

d’un any respecte de l’altre són mínimes. En conseqüència, es pot afirmar que en aquest àmbit les 

variacions no són significatives. Les consultes sobre reclamacions de responsabilitat patrimonial 

s’han incrementat en un 7,14 % ―quatre més que l’any anterior―, un 56,67 % d’aquestes 

reclamacions corresponen a l’àmbit sanitari, mentre que el 43,33 % fan referència a altres àmbits. 

Les revisions d’ofici, per contra, han minvat en un 3,23 % ―percentatge que en realitat indica que 
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el 2019 se n’ha presentat una menys. En resum, aquests tres àmbits que concentren la majoria de 

les sol·licituds de dictamen no presenten modificacions significatives respecte de l’any anterior. 

Quant a les altres matèries, el cas més destacable és el de les consultes sobre contractació, que 

han augmentat en un 61,54 % ―això vol dir vuit consultes més que el 2018―; pel que fa a la resta, 

el nombre de consultes no presenta gaire variacions, a més a més, com que en general les xifres 

en alguns àmbits són baixes, els percentatges de variació en cap cas no poden ser considerats 

significatius, perquè sovint una o dues consultes poden representar percentatges de variació 

importants. 

Aquest gràfic complementa la taula anterior i expressa en percentatges la distribució del total de 

consultes per matèries. 

2.2.3. Consultes per entitat i per matèria 

Les taules següents mostren les consultes distribuïdes segons l’entitat sol·licitant i la matèria de 

què tracta la sol·licitud.  

Les sol·licituds de dictamen fetes per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, com hem dit abans, representen el 73,55 % del total anual de consultes i les matèries 

sobre les quals ha demanat dictamen són les que es detallen en la taula que figura a continuació. 

  

Gràfic 3. Consultes per matèries expressades en tants per cent. 
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Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears 

2018 2019 
% anual 

2019 
% variació 

Avantprojectes de llei 2 1 0,88 -50,00 

Contractació 8 7 6,14 -12,50 

Projectes d’ordre 9 7 6,14 -22,22 

Projectes de decret 32 31 27,19 -3,13 

Responsabilitat patrimonial 35 44 38,60 25,71 

Revisions d’ofici 17 24 21,05 41,18 

TOTAL 103 114  10,68 

Taula 5. Consultes de l’Administració de la CAIB per matèries. 2018-2019. 

El nombre més elevat de consultes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears correspon a la matèria de responsabilitat patrimonial (38,60 %) i, en segon lloc, a la de 

projectes de disposicions reglamentàries (33,33 %), les quals es distribueixen en projectes de 

decret (27,19 %) i projectes d’ordre (6,14 %). Així mateix, s’han de destacar les consultes sobre 

revisions d’ofici, que representen el 21,05 % del total. La resta (7,02 %) es distribueix entre 

contractació i avantprojectes de llei. 

Com ja hem dit en l’apartat 2.2.1 en comentar de manera general les consultes per entitats, les de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 2019 han augmentat un 10,68 % 

respecte del 2018. Si les consultes d’aquesta Administració s’observen per matèries, cal destacar 

l’augment de les revisions d’ofici (41,18 %) i les de responsabilitat patrimonial (25,71 %). En els 

altres casos la variació respecte de l’any anterior és de caràcter negatiu, però en valors absoluts 

aquesta variació no supera en cap cas les dues consultes anuals.   

Les consultes presentades per l’Administració local representen el 26,50 % del total ―5,20 % dels 

consells insulars i 21,30 % dels ajuntaments―, que es distribueixen, per matèries, tal com figura 

en la taula 6. 

Els consells insulars han presentat vuit consultes durant el 2019 (quatre menys que l’any anterior), 

entre les quals destaquen les tres sobre projectes de reglament. Així mateix, n’han presentat dues 

sobre interpretació normativa, dues sobre contractació i una referent a responsabilitat 

patrimonial. A diferència de l’any 2018, el 2019 no n’han formulat cap que correspongui a l‘àmbit 

de la revisió d’ofici. 
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Administració local 2018 2019 
% anual 

2019 
% variació 

Consells insulars     

 Contractació 1 2 25,00 100,00 

 Interpretació normativa 3 2 25,00 - 33,33 

 Projectes de reglament 2 3 37,50 50,00 

 Revisions d’ofici 3 0  - 100,00 

 Responsabilitat patrimonial 3 1 12,50 - 66,67 

TOTAL 12 8  - 33,33 

Ajuntaments     

Contractació 4 12 36,36 200,00 

Responsabilitat patrimonial 18 15 45,45 - 16,67 

Revisions d’ofici 10 6 18,18 - 40,00 

Zones verdes 3 0 0,00 - 100,00 

TOTAL 35 33  - 5,71 

Taula 6. Consultes de l’Administració local per matèries. 2018-2019. 

Els ajuntaments han tramès un total de trenta-tres consultes (dues menys que l’any 2018), el 

45,45 % de les quals correspon a la matèria de responsabilitat patrimonial; el 36,36 %, a 

contractació, i la resta (18,18 %), a revisions d’ofici. Les dades de les consultes sobre contractació i 

revisions d’ofici difereixen substancialment de les registrades l'any 2018, en què gairebé no hi va 

haver consultes sobre contractació i, en canvi, n’hi hagué moltes sobre revisions d’ofici. 

Tant en el cas dels consells insulars con en el dels ajuntaments, els percentatges de variació entre 

un any i l’altre no són indicadors suficients per a l’anàlisi de les consultes de l’Administració local, 

perquè en gairebé tots els casos les diferències en nombres absoluts no són significatives. 
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2.3. Dictàmens 

El 2019 s’han emès un total de 153 dictàmens, cosa que representa un increment del 13,33 % 

respecte dels dictàmens que es van emetre l’any anterior.  

En primer lloc, farem una anàlisi dels dictàmens emesos distribuïts per entitats; després, distribuïts 

per matèries; finalment, per entitats i per matèries.  

2.3.1. Dictàmens per entitat 

La taula següent mostra el total de dictàmens de l’any 2019 distribuïts segons l’entitat sol·licitant. 

Entitats Dictàmens 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) 113 

Ajuntaments 31 

Consells insulars 8 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 1 

Total 153 

Taula 7. Dictàmens per entitats. 

 
Gràfic 4. Dictàmens per entitats. 

El 73,86 % dels dictàmens emesos corresponen a l’Administració de la CAIB i el 25,49 %, a 

l’Administració local (5,23 % als consells insulars i 20,26 % als ajuntaments). El gràfic que figura 

a continuació il·lustra la distribució anual de dictàmens, expressada en percentatges, en relació 

amb l’entitat sol·licitant. 
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La taula que figura a continuació compara el nombre de dictàmens del 2018 amb el del 2019, i hi 

consta el tant per cent de fluctuació segons l’Administració sol·licitant. 

 2018 2019 % variació 

Administració de la CAIB 98 113 15,31 

Ajuntaments 26 31 19,23 

Consells insulars 10 8 -20,00 

Universitat de les Illes Balears (UIB) 0 1  

Parlament de les Illes Balears 1 0  

Total 135 153 13,33 

Taula 8. Dictàmens per entitats. 2018-2019. 

Així mateix, s’ha elaborat el gràfic següent amb la finalitat d’obtenir un perfil de la fluctuació del 

nombre de dictàmens per entitats consultants dels darrers quatre anys (2016, 2017, 2018 i 2019). 

 
Gràfic 5. Dictàmens per entitats (2016-2019). 

Tenint en compte que el nombre de dictàmens aprovats ha disminuït respecte dels anys 2016 i 

2017 —tot i que és superior al del 2018—, les dades més significatives d’aquest gràfic són que el 

2019 els que s’han emès a sol·licitud dels ajuntaments i l’Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears han augmentat en un 19,23 % i 15,31 %, respectivament, si es compara amb el 

2018. Una altra dada que s’observa és que els dictàmens, de l’any 2016 al 2019, emesos a 

sol·licitud dels consells insulars s’han reduït, gradualment, a gairebé la meitat. 
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Seguidament, es detalla la distribució de dictàmens per entitats consultants i s'indica l’organisme 

concret que els ha sol·licitat. 

Entitats Dictàmens 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Conselleria de Presidència 2 

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat 2 

Conselleria d’Afers Socials i Esports 4 

Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 2 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports 5 

Conselleria d’Educació i Universitat 19 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca 2 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques 4 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 4 

Conselleria de Salut 6 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 4 

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 3 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 3 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme 2 

  

Servei de Salut de les Illes Balears 51 

Total 113 
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Administració local 

Consells insulars  

Consell Insular d'Eivissa 4 

Consell Insular de Mallorca 1 

Consell Insular de Menorca 3 

Total 8 

Ajuntaments  

Ajuntament d’Alcúdia 1 

Ajuntament d’Andratx 1 

Ajuntament de Bunyola 1 

Ajuntament de Capdepera 1 

Ajuntament de Ciutadella 1 

Ajuntament d’Eivissa 4 

Ajuntament d’Esporles 1 

Ajuntament de Lloseta 1 

Ajuntament de Llucmajor 1 

Ajuntament de Maó 3 

Ajuntament de Palma 3 

Ajuntament de Pollença 1 

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 1 

Ajuntament de Santanyí 1 

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 3 

Ajuntament de Selva 1 

Ajuntament de ses Salines 2 

Ajuntament de Sineu 1 

Ajuntament de Sóller 3 

Total 31 

Altres ens  

Universitat de les Illes Balears 1 

Taula 9. Dictàmens segons l’organisme concret que els ha sol·licitat. 
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2.3.2. Dictàmens per matèria 

En aquesta taula s’hi detalla el nombre de dictàmens emesos distribuïts per matèries i es compara 

amb el de l’any anterior. Així mateix, s’hi especifica, en tants per cent, com ha variat aquest 

nombre de dictàmens.  

Matèria 2018 2019 % var. 

a) Avantprojectes de llei 2 1 -50,00 

b) Contractació 8 18 125,00 

c) Interpretació normativa 3 1 -66,67 

d) Projectes de disposicions reglamentàries    

Projectes de decret 30 36 20,00 

Projectes d'ordre 7 7 0,00 

Projectes de reglament dels consells insulars 2 2 0,00 

e) Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia 1 0 -100,00 

e) Responsabilitat patrimonial 58 58 0,00 

f) Revisió d’ofici 24 30 25,00 

Total 135 153 13,33 

Taula 10. Dictàmens per matèria. 2018-2019. 

Com ja hem dit, pel que fa al total de dictàmens, hi ha hagut un increment del 13,33 % respecte de 

2018. Per matèries, cal destacar l’increment dels dictàmens sobre contractació (125 %) i sobre 

revisions d’ofici (25 %). També és significatiu l’augment dels dictàmens sobre projectes de decret 

(20,00 %). 

El gràfic següent representa la distribució per matèries dels dictàmens de 2019 i la compara amb 

la dels dos anys precedents. 
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Gràfic 6. Distribució dels dictàmens per matèries (2017-2019). 

En el gràfic es pot constatar que el 2019 l’àmbit sobre el qual es van emetre més dictàmens és el 

de responsabilitat patrimonial, tal com va ocórrer el 2017 i el 2018. D’altra banda, respecte del 

2017 i del 2018, destaca l’augment de les disposicions reglamentàries. 

En relació amb les revisions d’ofici, el 2018 els dictàmens van disminuir de manera notòria 

respecte del 2017, i el 2019 han experimentat un augment que, atès el total anual de dictàmens 

d’aquesta matèria, podem considerar significatiu (concretament, n’hi ha sis més que el 2018, la 

qual cosa suposa un augment d’un 25 %). 

Finalment, cal dir que no s’ha formulat cap dictamen de projecte de decret legislatiu, de recurs 

extraordinari de revisió o de modificació de zones verdes. 

2.3.3. Aspectes sobre el caràcter i l’emissió dels dictàmens 

Dictàmens4 Total % 

Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu 147 96,08 % 

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu 2 1,31 % 

Dictàmens en què no s’admet la consulta per falta de 
legitimació de l’entitat que l’ha formulada 

3 1,96 % 

Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu en un 
aspecte i facultatiu en un altre 

1 0,65 % 

Dictàmens en què es conclou que el procediment 
tramitat no s’ajusta a dret 

6 3,92 % 

Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència 6 3,92 % 

Taula 11. Caràcter dels dictàmens. 

 
4 Dels 153 dictàmens del 2019, 148 es van emetre amb caràcter preceptiu, dos són facultatius, un es considerà preceptiu 

en una aspecte i facultatiu en un altre, i dos van concloure que no s’admetia la consulta perquè l’entitat sol·licitant no 
estava legitimada. 
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Del total de dictàmens de l’any 2019, el 96,08 % es van emetre amb caràcter preceptiu i l’1,31 %, 

facultatiu. Aquí s’ha de destacar que un dels dictàmens té caràcter preceptiu en un aspecte i 

facultatiu en un altre, en funció de les qüestions que s’hi tracten. En alguns altres (1,96 %) es 

conclou que no s’admet la consulta per manca de legitimació de l’entitat que la formula.  

Quant a altres aspectes sobre l’emissió dels dictàmens, en un 3,92 % s’ha arribat a la conclusió que 

el procediment sobre el qual es dictaminava no s’ajustava a dret, i un 3,92 % dels dictàmens del 

2019 van ser emesos amb caràcter d’urgència. 

a) Dictàmens que s’han emès amb caràcter facultatiu 

— Dictamen núm. 53/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula el funcionament dels 

serveis d’orientació educativa, social i professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 91/2019, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat per la 

qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels 

ensenyaments artístics superiors. 

b) Dictamen emès amb caràcter preceptiu en un aspecte i facultatiu en un altre 

— Dictamen 136/20195, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació per la qual s’aprova el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador de la 

Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca. 

c) Dictàmens en què es conclou que no s’admet la consulta per falta de legitimació de l’entitat 

que l’ha formulada 

— Dictamen núm. 37/2019, relatiu a la modificació del contracte de gestió del servei de recollida i 

transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor. 

— Dictamen núm. 44/2019, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell Insular de 

Menorca en relació amb la interpretació del concepte de analogia en l’article 52 de la Llei 8/2012, 

de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i l’article 106 del Decret 20/2015, de 17 d’abril, que 

la desplega. 

— Dictamen núm. 61/2019, relatiu al Projecte de reglament de funcionament intern del Servei 

Integral d’Inclusió Social per a Persones sense Llar del Consell Insular de Menorca. 

d) Dictàmens en què es conclou que el procediment tramitat no s’ajusta a dret 

— Dictamen núm. 10/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada pel 

senyor A en representació de la senyora B pel funcionament incorrecte del Servei Insular de 

Família i Protecció de Menors del Consell Insular de Menorca. 

— Dictamen núm. 40/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 

d’Eivissa formulada per la senyora A per una caiguda a la via pública. 

 
5 Aquest dictamen és preceptiu pel que fa al plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida i facultatiu 

respecte al Consell Regulador. 
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— Dictamen núm. 83/2019, relatiu a la resolució de la concessió administrativa de l’ús privatiu de 

l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller. 

— Dictamen núm. 110/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la 

directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 25 de setembre de 2018 de 

concessió a la senyora A, funcionària interina del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes, de 

sengles permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de menors afectats per càncer o una 

altra malaltia greu. 

— Dictamen núm. 114/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial promoguda 

per la senyora A. 

— Dictamen núm. 125/2019, relatiu al procediment de resolució de contracte administratiu del 

servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del terme municipal 

de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista. 

2.3.4. Disposicions o resolucions que ha adoptat l’entitat consultant6 

2.3.4.1. Comunicació de la disposició o la resolució 

L’article 23 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament orgànic del Consell 

Consultiu, estableix que, un cop dictada la resolució o la disposició en relació amb el dictamen, 

l’òrgan competent n’ha de donar compte a aquest Consell en el termini de quinze dies. El nombre 

de disposicions i resolucions respecte de les quals ha emès dictamen s'indica en les taules 

següents, i es compara amb el total de comunicacions que les diferents entitats consultants han 

dut a terme després d'haver rebut el dictamen. 

a) Avantprojectes de llei 

Dictàmens 1 

Comunicacions sobre disposicions adoptades 0 

Avantprojectes de llei aprovats  0 

Taula 12. Comunicacions sobre els avantprojectes de llei. 

b) Projectes de disposicions reglamentàries7 

Dictàmens 45 

 Nombre Percentatge 

Comunicacions sobre disposicions adoptades 28 62,22 % 

Disposicions reglamentàries pendents d'aprovació i 

publicació a 10 de març de 2020 
17 37,78 % 

Taula 13. Comunicacions sobre les disposicions reglamentàries. 

 
6 Quant a les comunicacions sobre disposicions adoptades per l’entitat consultant en relació amb els dictàmens emesos, 
aquesta versió es va tancar el 10 de març de 2020. 
7 En aquest apartat no s’ha comptabilitzat el Dictamen 61/2019, perquè no es va admetre la consulta per falta de 
legitimitat de l’entitat consultant. 
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c) Altres procediments 

Altres procediments que han tramitat les administracions públiques de les Illes Balears i sobre els 

quals s'ha resolt una vegada tramès el dictamen. 

Dictàmens 107 

 Nombre Percentatge 

Comunicacions sobre resolucions adoptades 66 61,68 % 

Dictàmens en relació amb els quals no s’ha rebut 

comunicació 
41 38,32 % 

Taula 14. Comunicacions sobre altres procediments. 

2.3.4.2. Sentit de la disposició o la resolució 

El Reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears, en l’article 3.3, estableix que les 

disposicions i les resolucions sobre les quals emet informe aquest organisme han d’expressar si 

s’adopten d’acord amb el seu dictamen o si se n’aparten: en el primer cas, s’ha d’usar la fórmula 

«d’acord amb el Consell Consultiu»; en el segon, «havent escoltat el Consell Consultiu». 

Ara bé, la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora d’aquesta institució, en la versió catalana, 

estableix una petita modificació respecte de com s'ha d'assenyalar que la resolució o la disposició 

s’aparta del dictamen. Segons l’article 4.3 de la Llei, l’Administració consultant per especificar 

aquesta circumstància ha de fer servir la fórmula «oït el Consell Consultiu», que substitueix la 

d’«havent escoltat el Consell Consultiu», utilitzada fins a l’entrada en vigor aquesta normativa. 

Les taules que s’exposen a continuació indiquen quina ha estat la fórmula usada. Hem de tenir en 

compte que les dades que contenen corresponen només a les disposicions normatives publicades 

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a les resolucions que s'han comunicat o publicat. 
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Disposicions normatives sobre les quals el Consell Consultiu ha emès 
dictamen 

Avantprojectes de llei  

Atès el rang normatiu del text objecte de consulta, el Consell Consultiu prescindeix, 

en aquest cas, de la distinció prevista en l'article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny. 

Disposicions reglamentàries del Govern 

Decrets aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu» 33 

Decrets aprovats «oït el Consell Consultiu»8
 3 

Decrets sense publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 0 

  

Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu» 5 

Ordres aprovades «oït el Consell Consultiu»9 1 

Ordres pendents de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 1 

Disposicions reglamentàries insulars 

Reglaments aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu» 1 

Reglaments aprovats «oït el Consell Consultiu» 0 

Reglaments pendents de publicació 1 

Taula 15. Fórmula usada en les disposicions normatives sobre les quals s’ha emès dictamen. 

Resolucions de procediments sobre els quals el Consell Consultiu ha 
emès dictamen 

Comunicacions de resolucions adoptades per l’entitat consultant 

Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu» 60 

Resolucions dictades «oït el Consell Consultiu» 0 

Resolucions dictades amb altres fórmules o sense fórmula 4 

Resolucions en què es comunica la caducitat del procediment en 
la seu de l’ens consultant una vegada emès el dictamen 

2 

Total de comunicacions 66 

Taula 16. Fórmula usada en els procediments sobre els quals s’ha emès dictamen. 

  

 
8 Dictàmens 11/2019, 63/2019 i 68/2019. 
9 Dictamen 53/2019 
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2.3.5. Dictàmens de responsabilitat patrimonial 

2.3.5.1. Evolució de l’activitat desenvolupada en la institució 

Tal com hem posat de manifest en les memòries dels darrers anys, una de les modificacions més 

significatives que va introduir la Llei 5/2010, de 16 de juny, respecte de les consultes presentades 

a aquest òrgan, és que les referides a reclamacions d’indemnització i transaccions extrajudicials 

per danys i perjudicis formulades davant l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells 

insulars, les corporacions locals i qualsevol altra entitat pública de les Illes Balears només són 

preceptives quan la quantitat que es reclama com a indemnització és superior a 30.000 euros, i no 

a 3.000 euros com s’establia en la norma anterior. 

Aquest canvi en la regulació es va reflectir en una notable disminució de la quantitat de consultes 

sobre responsabilitat patrimonial. Seguint aquesta mateixa tendència, l’any 2019 sobre 

responsabilitat patrimonial s’han rebut 60 sol·licituds i s’han emès 58 dictàmens10. 

A continuació, es mostra en un gràfic l’evolució de la quantitat anual de dictàmens que s’han emès 

sobre responsabilitat patrimonial durant el període comprès entre 1993 (any en què es va crear 

aquest òrgan) i 2019, i, tot seguit, les taules amb les dades corresponents a la distribució de les 

consultes segons l’ens que les formula (apartat 3.5.2) i la distribució dels dictàmens segons 

l’entitat consultant i la causa de la reclamació (apartat 3.5.3). 

 

  

 
10 Alguns dictàmens provenen d’expedients de 2018. 

Gràfic 7. Dictàmens de responsabilitat patrimonial (1993-2019). 
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2.3.5.2. Distribució de les consultes de responsabilitat patrimonial segons l’ens que les formula 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sector públic 

instrumental 

Conselleria de Salut 2 

Conselleria d’Educació i Universitat 3 

  

Servei de Salut 38 

Total 43 

Taula 17. Responsabilitat patrimonial. Sol·licituds de dictamen de l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

Administració local 

Ajuntaments 12 

Consells insulars 3 

Total 15 

Taula 18. Responsabilitat patrimonial. Sol·licituds de dictamen de l’Administració local. 

2.3.5.3. Distribució dels dictàmens de responsabilitat patrimonial de 2018 i de 2019 segons 
l’entitat consultant i la causa concreta de la reclamació 

Administració consultant 2018 2019 

Administració de la CAIB i sector públic 
instrumental 

39 43 

Ajuntaments 18 12 

Consells insulars 1 3 

TOTAL 58 58 

Taula 19. Dictàmens de responsabilitat patrimonial per administracions (2018-2019). 
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 Causa de la reclamació 2018 2019 

Anul·lació d’actes administratius 3 3 

Assetjament laboral 1 1 

Carreteres, vies urbanes i espais públics 15 12 

Accidents de vehicles 1 3 

Caigudes de vianants 14 9 

Educació 1 1 

Expropiacions 1 0 

Fenòmens meteorològics 1 1 

Menors 0 2 

Risc professional 2 1 

Assistència sanitària 34 37 

TOTAL 58 58 

Taula 20. Dictàmens de responsabilitat patrimonial segons la causa de reclamació (2018-2019). 

Amb aquesta taula es pot constatar el manteniment del nombre de dictàmens de responsabilitat 

patrimonial. Destaca, igual que en l’any precedent, els que corresponen a assistència sanitària i a 

caigudes de vianants. Respecte de la resta de causes de reclamació que figuren en la taula, com 

que les quantitats fluctuen molt poc (d’un a tres), tenen un caràcter menys significatiu; per tant, 

podem assenyalar que el gruix de les reclamacions (el 79,31 %) el constitueixen l’assistència 

sanitària i les caigudes de vianants, encara que el 2019 hi ha una disminució de les reclamacions 

de responsabilitat patrimonial per caigudes de vianants respecte de l’any anterior (35,71 % 

menys). 
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2.3.5.4. Imports que s'han reclamat a l’Administració i imports que el Consell Consultiu ha 

considerat procedent estimar en matèria de responsabilitat patrimonial el 2018 i el 2019 

 2018 2019 

Import reclamat a l’Administració i als ens que 
formen el sector públic instrumental 

10.685.119,20 € 14.185.917,88 € 

Import que el Consell Consultiu ha considerat 
procedent estimar 

383.665,42 € 159.021,92 € 

Taula 21. Responsabilitat patrimonial: imports reclamats i imports estimats (2018-2019). 

L’any 2019 s’han reclamat a l’Administració en matèria de responsabilitat patrimonial 

14.185.917,88 euros. D'aquest total, el Consell Consultiu ha considerat procedent que s’estimàs la 

quantitat de 159.021,92 euros, que implica un 1,12 % de la suma reclamada. 

L'import més alt demanat en concepte d'indemnització és d’1.851.996,61 euros. Correspon a una 

reclamació de responsabilitat patrimonial formulada davant la Conselleria de Salut a causa del 

perjudici econòmic presumptament sofert per la paralització del procediment d’obertura de 

quatre oficines de farmàcia (Dictamen 122/2019).  

Quant a les dades que s’especifiquen en la taula anterior, hem de tenir en compte que, entre els 

imports requerits a l'Administració, no s'han comptabilitzat els de tres reclamacions interposades 

davant la Conselleria de Salut en les quals el peticionari no havia quantificat els danys soferts 

(dictàmens 55/2019, 67/2019 i 101/2019). Així, en el cas del Dictamen 55/2019 no es quantifica la 

indemnització sol·licitada i es justifica per falta de l'informe pericial. Pel que fa al 

Dictamen 67/2019 es fa una valoració de 25 € al dia, però no hi ha una quantificació concreta i 

exacta. I, per finalitzar, en el cas del Dictamen 101/2019 tampoc no hi ha l’import de la reclamació, 

però atesos els danys pels quals es va presentar, es considerà evident que superava els 30.000 

euros, límit legal fixat en la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes 

Balears. 

En les taules que figuren a continuació es detallen els imports reclamats a l’Administració 

autonòmica i a l’Administració local. 

Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i sector 
públic instrumental 

Imports reclamats Imports estimats 

Conselleries 2.840.506,95 € 0 € 

Servei de Salut de les Illes Balears 7.335.369,21 € 30.000 € 

Total 10.175.876,16 € 30.000 € 

Taula 22. Responsabilitat patrimonial: imports reclamats a la CAIB i imports estimats. 

De l’import total que s’ha reclamat davant l’Administració de la CAIB, el 72,09 % correspon a 

sol·licituds de responsabilitat patrimonial del Servei de Salut.  
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Administració local  Imports reclamats Imports estimats 

Consells insulars 3.009.535,63 € 71.523,86 € 

Ajuntaments 1.000.506,09 € 57.498,06 € 

Total 4.010.041,72 € 129.021,92 € 

Taula 23. Responsabilitat patrimonial: imports reclamats a l’Administració local i imports estimats. 

2.3.5.5. Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial 

Conclusions dels dictàmens sobre la reclamació de 
responsabilitat patrimonial 

Total % 

Desestimar la reclamació 50 86,21 

Estimar parcialment la reclamació11 4 6,90 

Inadmetre la consulta perquè el procediment no 
està en el moment oportú per a l’emissió del 
dictamen12 

1 1,72 

Retrotreure el procediment perquè no s’ajusta a 
dret13 

3 5,17 

Total de dictàmens de responsabilitat 
patrimonial 

58 — 

Taula 24. Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial. 

2.3.5.6. Comunicació i sentit de la resolució adoptada per l’Administració instructora 

Resolucions sobre responsabilitat patrimonial Total % 

S’ha comunicat la resolució al Consell Consultiu 42 72,41 

No s’ha comunicat la resolució al Consell Consultiu 16 27,59 

Total 58  - 

Taula 25. Comunicació de les resolucions de responsabilitat patrimonial. 

  

 
11 Dictàmens 7/2019, 8/2019, 28/2019 i 151/2019. 
12 Dictamen 126/2019. 
13 Dictàmens 10/2019, 40/2019 i 114/2019. 
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Sentit de la resolució adoptada per l’entitat instructora14 Total % 

Coincideix amb el dictamen 41 100,00 

S’aparta del dictamen 0 - 

Total 41  

Taula 26. Sentit de les resolucions sobre responsabilitat patrimonial. 

En cap de les 41 resolucions de responsabilitat patrimonial que s’han examinat l’entitat consultant 

s’ha separat del sentit del dictamen, encara que en una ocasió no ho ha expressat fent ús de la 

fórmula ritual. 

 
14 Quant a les dades d’aquesta taula, no s’ha comptabilitzat un dictamen de responsabilitat patrimonial en què s’acorda 
que el procediment no s’ha tramitat conforme a dret (Dictamen 10/2019). En conseqüència, aquí les dades es calculen 
sobre un total de 57 dictàmens de responsabilitat patrimonial. 
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RELACIÓ CRONOLÒGICA DE DICTÀMENS 

Dictamen núm. 1/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic 
aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones 
terrestres i la inscripció d'aquests títols en el Registre de títols habilitants per a la 
radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a 
l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió 
sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de títols 
habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de febrer de 
2019). 

Dictamen núm. 2/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra 
la Violència a l’Esport de les Illes Balears. 

Decret 12/2019, de 28 de febrer, pel qual es regula la Comissió contra la 
Violència a l’Esport de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 5 de març de 2019). 

Dictamen núm. 3/2019, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat 
per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del 
sistema educatiu no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la 
qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del 
sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2019). 

Dictamen núm. 4/2019, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu de reconeixement 
i transferència de crèdits per a l’obtenció del títol de graduada en X a favor de la senyora 
M al Centre A. 

Vot particular formulat pels consellers Marta Vidal Crespo, José Argüelles Pintos i Felio José Bauzá Martorell. 

Dictamen núm. 5/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació 
irregular dels serveis de custòdia i trasllat de la documentació de la planta primera de 
dipòsits de l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Dictamen núm. 6/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada 
per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària que 
li prestaren a l‘Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 7/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
pel senyor B davant el Consell Insular d'Eivissa pels danys i perjudicis derivats de l'accident 
de motocicleta que va patir el seu fill menor d’edat A. 

Dictamen núm. 8/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada 
per la senyora A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària que li prestaren a 
l’Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 9/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 
que la senyora A interposà contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció 
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sanitària que li prestaren en els hospitals Son Llàtzer i Son Espases (Servei 
d’Otorrinolaringologia). 

Dictamen núm. 10/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor A en representació de la senyora B pel funcionament incorrecte del Servei 
Insular de Família i Protecció de Menors del Consell Insular de Menorca. 

Dictamen núm. 11/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en 
les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones 
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes 
dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones 
residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 16 de 
març de 2019). 

Dictamen núm. 12/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, 
l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització 
i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 13/2019, relatiu al Projecte de decret d’avaluació i certificació de 
coneixements de llengua catalana. 

Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de 
llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019).  

Dictamen núm. 14/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el 
Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir 
certificats de professionalitat de les Illes Balears. 

Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i es regula el Registre públic de 
persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir 
certificats de professionalitat de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 16 de març 
de 2019). 

Dictamen núm. 15/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu per a la redacció 
de determinats projectes arquitectònics a càrrec del senyor A, arquitecte, per compte del 
Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA) [...]. 

Dictamen núm. 16/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 17/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor A. 

Dictamen núm. 18/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el Pla de Gestió 
Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears. 

Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular 
per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears 
(BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 
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Dictamen núm. 19/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Sineu formulada per la senyora A per una caiguda a la plaça [...]. 

Dictamen núm. 20/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària 
presentada per la senyora A, en nom propi i dels seus germans B, C i D, com a 
conseqüència de l’assistència que es prestà a l'Hospital Son Llàtzer al senyor E, pare dels 
reclamants. 

Dictamen núm. 21/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 
Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la qual s’aproven les 
llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement dels 
complements d’antiguitat i formació del professorat d’ensenyament concertat, en relació 
amb la senyora A, professora d’un centre d’ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 22/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, 
de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les 
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa. 

Decret 22/2019, de 22 de març, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de 
març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les 
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de 
Menorca i d’Eivissa (BOIB núm. 38, de 23 de març de 2019). 

Dictamen núm. 23/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l'article 25.4 i del 
«complement de nocturnitat i turnicitat» i «dies festius» de l'annex I (Policia Local) del 
«Pacte de Personal Funcionari» de l'Ajuntament A. 

Dictamen núm. 24/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del 
personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 
Balears. 

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal 
investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 
Balears (BOIB núm. 35,  de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 25/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 131/2008, 
de 28 de novembre, pel qual s’estableix i es regula la xarxa d’escoles infantils públiques i 
els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 
de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i 
els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB 
núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 26/2019, relatiu a la resolució de concessió administrativa de l’ús privatiu 
de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller. 

Dictamen núm. 27/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
davant el Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 
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Dictamen núm. 28/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma formulada per la senyora A, com a conseqüència d’una caiguda en 
un accident de bicicleta en la via pública.  

Dictamen núm. 29/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular del Servei 
de Salut de les Illes Balears relativa al servei d’alimentació i cuina hospitalària per a 
l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital Psiquiàtric i l’Àrea de Salut Mental, l’Hospital General, 
l’Hospital Joan March i l’Hospital Verge de la Salut, i també el servei de venda automàtica 
(vending) dels hospitals i la gestió de les cafeteries de l’Hospital Son Llàtzer. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 30/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la 
contractació irregular del servei d’hemodinàmica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 
prestat per la Policlínica Nuestra Señora del Rosario SL, des del 16 al 31 d’agost de 2018. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 31/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la 
contractació irregular del servei de neteja del Sector Sanitari de Llevant, prestat per 
l’empresa OHL Servicios Ingesan SA des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2018 per als 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 32/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la Reserva 
Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les 
activitats subaquàtiques, i es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i 
Indústria de 15 de juny de 1999 per la qual s’estableix la Reserva Marina del Nord de 
Menorca, compresa entre la punta des Morter, l’illa des Porros i el cap Gros, i es regulen 
les activitats a desenvolupar-hi. 

Vot particular formulat per la consellera secretària Maria Ballester Cardell. 

Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de 
l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats 
subaquàtiques, i es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i 
Indústria de 15 de juny de 1999 per la qual s’estableix la Reserva Marina del 
Nord de Menorca, compresa entre la Punta des Morter, l’Illa des Porros i el Cap 
Gros, i es regulen les activitats a desenvolupar-hi (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 
2019). 

Dictamen núm. 33/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen l’ordenació, 
l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització 
i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 
d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig de 2019). 
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Dictamen núm. 34/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 
Recursos Hídrics de 27 de juliol de 2007 per la qual s’atorga la concessió d’ocupació d’un 
tram del torrent de sa Figuera (terme municipal de Sóller). 

Dictamen núm. 35/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 
Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la qual s’aproven les 
llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement dels 
complements d’antiguitat i formació del professorat d’ensenyament concertat, i, en forma 
acumulada, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de 
gener de 2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i 
desestimades per al reconeixement del sexenni, en relació amb la senyora A, professora 
d’un centre d’ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 36/2019, relatiu a la interpretació del contracte subscrit entre el Servei de 
Salut de les Illes Balears i l’entitat mercantil ADALMO SL per a la gestió de residus sanitaris 
i perillosos dels centres dependents del Servei de Salut en relació amb els residus 
perillosos procedents de pintures o generats en els centres de Salut. 

Dictamen núm. 37/2019, relatiu a la modificació del contracte de gestió del servei de 
recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor. 

Dictamen núm. 38/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària 
presentada pel senyor A pels danys i perjudicis com a conseqüència de l’assistència 
prestada per l'Hospital Universitari Son Espases i l’Hospital Comarcal d’Inca. 

Dictamen núm. 39/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Santanyí formulada per la senyora A. 

Dictamen núm. 40/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament d’Eivissa formulada per la senyora A per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 41/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels actes 
que donen lloc a les contractacions irregulars de subministrament de productes de 
farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, 
fins al 6 de febrer de 2019, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers Marta Vidal Crespo, Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany, José 

Argüelles Pintos i Felio José Bauzá Martorell. 

Dictamen núm. 42/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i 
el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament 
de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 27/2019, de 12 d’abril, pel qual es regulen les compensacions 
econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el 
personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al 
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019). 

Dictamen núm. 43/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de l’acord de la 
directora general de Recursos Humans de 22 de setembre de 2011, de reconeixement del 
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tercer sexenni a la senyora A, funcionària del cos de professors d’educació infantil i 
primària. 

Vot particular formulat pel conseller Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany. 

Dictamen núm. 44/2019, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell 
Insular de Menorca en relació amb la interpretació del concepte de analogia en l’article 52 
de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i l’article 106 del Decret 
20/2015, de 17 d’abril, que la desplega. 

Dictamen núm. 45/2019, relatiu al procediment d’interpretació sobre la data de 
finalització de l’oferta de manteniment addicional i el seu abast en el contracte per a 
l’adquisició de mobiliari clínic per al nou Hospital Son Dureta, en la modalitat 
d’arrendament amb opció de compra. 

Dictamen núm. 46/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del 
personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears. 

Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
voluntari de protecció civil de les Illes Balears (BOIB núm. 64, d’11 de maig de 
2019). 

Dictamen núm. 47/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

Dictamen núm. 48/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del 
sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. 

Decret 37/2019, de 17 de maig, pel qual es regula l’ordenació del sistema de 
formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 49/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els permisos, les 
llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, 
les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 
del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears (BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020). 

Dictamen núm. 50/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen el procediment 
per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per 
al reconeixement del grau de dependència. 

Decret 91/2019, de 5 de desembre, pel qual es regulen el procediment per al 
reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment 
per al reconeixement del grau de dependència i 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 l’Atenció a la Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma 
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de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les 
Illes Balears (BOIB núm. 165, de 7 de desembre del 2019). 

Dictamen núm. 51/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
salons de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc 
a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 71, de 28 de maig de 
2019). 

Dictamen núm. 52/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els habitatges 
desocupats, el Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de 
cessió obligatòria per part dels grans tenidors. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Felio José Bauzá Martorell, Marta Vidal Crespo i 

Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany. 

Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el 
Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió 
obligatòria per part dels grans tenidors (BOIB núm. 64, d’11 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 53/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula el funcionament 
dels serveis d’orientació educativa, social i professional de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es 
regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional 
de les Illes Balears (BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 54/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el procés 
d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos i Felio José Bauzá Martorell. 

Decret 64/2019 de 2 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes 
als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, 
de 3 d’agost de 2019). 

Dictamen núm. 55/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
davant del Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 

Dictamen núm. 56/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte d’autorització 
d’explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del terme municipal de Sant Josep 
de sa Talaia. 

Dictamen núm. 57/2019, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció de la dieta 
mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears. 

Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en 
els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig 
de 2019). 

Dictamen núm. 58/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en 
matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de 
joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en 
matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 71, de 
28 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 59/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es declara d’utilitat pública 
la lluita contra la plaga de Xylella fastidiosa a la comunitat autònoma de les Illes Balears i 
s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i 
prevenir-la. 

Decret 65/2019, de 2 d’agost, pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra 
la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra 
aquesta plaga i prevenir-la (BOIB núm. 107, de 3 d’agost de 2019). 

Dictamen núm. 60/2019, relatiu al Projecte de reglament de desenvolupament, en 
matèria d’activitats no permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la Llei 
7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 
Illes Balears. 

Aprovació definitiva del Reglament de desenvolupament, en matèria d’activitats 
no permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 
26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 
Illes Balears (BOIB núm. 87, de 2 de juliol de 2019). 

Dictamen núm. 61/2019, relatiu al Projecte de reglament de funcionament intern del 
Servei Integral d’Inclusió Social per a Persones sense Llar del Consell Insular de Menorca. 

Ple - Aprovació definitiva de la creació del Servei integral per a la inclusió social 
de les persones sense llar a Menorca i el seu reglament de funcionament (BOIB 
núm. 74, de 4 de juny de 2019). 

Dictamen núm. 62/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada a 
instància del senyor F i la senyora E pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de 
l’assetjament laboral i psicològic en el seu lloc de feina. 

Dictamen núm. 63/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen autoritzacions 
de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i de caràcter temporal a l’illa de 
Mallorca. 

Decret 46/2019, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les autoritzacions de lloguer 
de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca 
(BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2019). 

Dictamen núm. 64/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del 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, i del Decret 40/2017, de 25 
d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en procés 
d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que han estat 
sotmesos a mesures de justícia juvenil. 

Decret 41/2019, de 24 de maig, de modificació del 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, i del Decret 
40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis 
per a joves en procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia 
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personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil (BOIB 
núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 65/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de 
museus de les Illes Balears. 

Decret 38/2019, de 17 de maig, pel qual s’estableixen els principis generals i la 
normativa complementària en matèria de museus i col·leccions museogràfiques 
de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 66/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'Administració sanitària presentada per la senyora A. 

Dictamen núm. 67/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A. 

Dictamen núm. 68/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen, es modifiquen i se 
suprimeixen diferents categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de 
les Illes Balears. 

Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se 
suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de 
Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019). 

Dictamen núm. 69/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament marc 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 

Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 
55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears 
(BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 70/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència d’obres, edificacions i 
instal·lacions per a la dotació de serveis atorgada a l’entitat Tr3s Be Autèntic CB per 
l’Ajuntament d’Andratx. 

Dictamen núm. 71/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte d’explotació de 
les instal·lacions de temporada a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa 
Talaia 2018-2019. 

Dictamen núm. 72/2019, relatiu al Projecte de decret d’ajuts a persones menors d’edat 
víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la 
conjugal. 

Decret 67/2019, de 23 d’agost, d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de 
violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la 
conjugal (BOIB núm. 116, de 24 d’agost de 2019). 

Dictamen núm. 73/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Capdepera formulada per la senyora A. 

Dictamen núm. 74/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 75/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
per la senyora A i el senyor B per l’assistència sanitària que es prestà a la seva filla menor 
d’edat, C, a l’Hospital Universitari Son Espases. 
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Dictamen núm. 76/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Administració sanitària formulada per la senyora A a conseqüència de l’assistència 
prestada a l’Hospital Can Misses (Eivissa). 

Dictamen núm. 77/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret del servei de 
telefonia i telecomunicacions mòbils per al Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Marta Vidal Crespo, Felio José Bauzá Martorell i 

Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 78/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer 
cicle d’educació infantil. 

Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de 
maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle 
d’educació infantil (BOIB núm. 103, de 27 de juliol de 2019). 

Dictamen núm. 79/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 
dels articles 10 i 11 del Reglament municipal de regulació del servei de galeres. 

Dictamen núm. 80/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes 
de qualificació inicial a les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per 
la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (BOIB 
núm. 45, de 28 de març de 2020). 

Dictamen núm. 81/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general 
de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de juny de 
2012, per la qual es concedeix una ajuda per fills menors de 18 anys al senyor A, 
funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament de secundària. 

Dictamen núm. 82/2019, relatiu al procediment d'interpretació del terme «fallo de 
disponibilidad» i de la clàusula 2.1 del PPT del contracte per a la construcció, conservació i 
explotació de l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 83/2019, relatiu a la resolució de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de 
Sóller. 

Dictamen núm. 84/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Maó formulada pel senyor A per una caiguda en la via pública. 

Dictamen núm. 85/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 
presentada per la senyora A i altres, per l’assistència prestada al senyor B a l’Hospital 
Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 86/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'Administració sanitària presentada pel senyor A i els seus quatre fills, per l’assistència 
prestada a la senyora B, esposa i mare dels reclamants. 

Dictamen núm. 87/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels 
serveis de determinacions analítiques prestats per diferents proveïdors per a l’Hospital 
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Universitari Son Espases i per a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, dependents del Servei 
de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Marta Vidal Crespo, Felio José Bauzá Martorell i 

Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany. 

Dictamen núm. 88/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu 
de concessió per a l’explotació del servei de bar cafeteria del Poliesportiu Ses Comes, 
adjudicat per l’Ajuntament de Selva. 

Dictamen núm. 89/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres 
d’instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre una coberta connectada a la xarxa «Serveis 
Socials a Cas Serres», adjudicat pel Consell Insular d’Eivissa a l’empresa Gamma Solutions 
SL. 

Dictamen núm. 90/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres 
d’instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre una coberta connectada a la xarxa «Seu del 
Consell II», adjudicat pel Consell Insular d’Eivissa a l’empresa Gamma Solutions SL. 

Dictamen núm. 91/2019, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat 
per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes 
dels ensenyaments artístics superiors. 

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l'11 novembre de 2019 
per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes 
dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB núm. 156, de 16 de 
novembre de 2019). 

Dictamen núm. 92/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’encàrrec de 
gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al suport funcional de la Direcció 
General de Desenvolupament. 

Dictamen núm. 93/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'Administració sanitària presentada per la senyora A. 

Dictamen núm. 94/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de [...] formulada per la senyora A [...] per denegació de la jubilació. 

Dictamen núm. 95/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 
per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada a 
l’Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 96/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda pel senyor A, funcionari docent, pels danys i perjudicis com a conseqüència de 
l’accident laboral sofert a l’IES [...]. 

Dictamen núm. 97/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de la 
Secció de Menors del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb 
Entitats i Associacions. 

Dictamen núm. 98/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor A pels danys i perjudicis que presumptament sofrí quan era alumne de l’Institut 
d’Educació Secundària [...]. 
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Dictamen núm. 99/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A, per l’atenció sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses 
d’Eivissa. 

Dictamen núm. 100/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 

Dictamen núm. 101/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'Administració sanitària presentada per la senyora A i els seus tres fills ―B, C i D―, per 
l’atenció sanitària prestada al senyor E, espòs i pare, respectivament, a l’Hospital Son 
Llàtzer. 

Dictamen núm. 102/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda pels senyors A i B. 

Dictamen núm. 103/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora A per l’assistència sanitària que li prestà el Servei de Salut de les 
Illes Balears a l’Hospital Universitari Son Espases (serveis de Ginecologia i Oncologia). 

Dictamen núm. 104/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de la 
caiguda soferta a l’Hospital Can Misses i per l’assistència sanitària rebuda. 

Dictamen núm. 105/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel funcionament anormal del servei públic de l’Ajuntament de Maó, com a 
conseqüència de la inundació d’un soterrani d’un particular. 

Dictamen núm. 106/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A. 

Dictamen núm. 107/2019, relatiu al Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA). 

Decret 85/2019, de 8 de novembre, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària per a les persones adultes (BOIB núm. 153, de 9 de 
novembre de 2019). 

Dictamen núm. 108/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la composició, 
l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de 
Persones Adultes de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 
per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de 
l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears 
(BOIB núm. 158, de 21 de novembre de 2019). 

Dictamen núm. 109/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l’acord d’adjudicació 
del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport de residus de 
l’Ajuntament d’Esporles. 

Dictamen núm. 110/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la 
directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 25 de setembre de 
2018 de concessió a la senyora A, funcionària interina del cos de professors d’escoles 
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oficials d’idiomes, de sengles permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de 
menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

Dictamen núm. 111/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 
de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1 d’agost 
de 2013 de modificació de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca. 

Dictamen núm. 112/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del 
servei per a l’organització i la gestió dels punts de trobada familiar a les Illes Balears.  

Dictamen núm. 113/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu dels serveis de 
gestió de documents i manteniment associat de la llicència de software dels sistemes, 
subsistemes i mòduls de gestió que integra l’aplicació informàtica per a la gestió integral 
de la Policia Local d’Eivissa. 

Dictamen núm. 114/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A. 

Dictamen núm. 115/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial instada 
per la senyora A. 

Dictamen núm. 116/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 117/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula l’Oficina 
de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Felio José Bauzá Martorell i Marta Vidal Crespo. 

Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l’Oficina de 
Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears (BOIB núm. 162, de 30 de 
novembre de 2019). 

Dictamen núm. 118/2019, relatiu al procediment d’interpretació contractual del terme 
«mantenimiento modificativo» i de la clàusula 5.6.4 del PPT del contracte de concessió 
d’obra pública del nou complex assistencial de Can Misses. 

Dictamen núm. 119/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de la 
intervenció oftalmològica que li practicaren a l’Hospital Comarcal de Inca. 

Dictamen núm. 120/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A pels danys ocasionats per l’assistència prestada a l’Hospital 
Can Misses d’Eivissa. 

Dictamen núm. 121/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A, per l’assistència 
prestada al seu espòs, el senyor B, a l’Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 122/2019, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel perjudici econòmic presumptament sofert per la paralització del 
procediment d’obertura de tres oficines de farmàcia a la zona A i una a la zona B. 
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Dictamen núm. 123/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
funcionament i organització de centres socioeducatius específics del sistema de justícia 
juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les Illes Balears. 

Decret 10/2020, de 14 de febrer, pel qual s’aprova el reglament de 
funcionament i organització dels centres socioeducatius específics del sistema 
de justícia juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les 
Illes Balears (BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020). 

Dictamen núm. 124/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret del contracte 
d’interpretació artística subscrit per l’Ajuntament de Pollença. 

Dictamen núm. 125/2019, relatiu al procediment de resolució de contracte administratiu 
del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del 
terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista. 

Dictamen núm. 126/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels suposats perjudicis derivats de l’anul·lació parcial de les bases dels concursos 
d’adjudicació de divuit oficines de farmàcia, convocats per les corresponents resolucions 
de la directora general de Farmàcia. 

Dictamen núm. 127/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 
presentada pel senyor A i la senyora B per l’atenció sanitària prestada al senyor C a 
l’Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 128/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament d’Eivissa per una caiguda en la via pública. 

Dictamen núm. 129/2019, relatiu a l’Avantprojecte de llei d’arxius i gestió documental de 
les Illes Balears. 

Dictamen núm. 130/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici del permís d’instal·lació 
per a l’activitat permanent major d’un quiosc bar que s’ha d’ubicar a la zona de domini 
públic de la punta de cala Gració, al municipi de Sant Antoni de Portmany. 

Dictamen núm. 131/2019, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la contractació 
irregular dels serveis de porteria i control d’accessos dels edificis de la Conselleria d’Afers 
Socials i Cooperació durant el període comprès entre l'1 d’abril i el 31 de maig de 2019. 

Dictamen núm. 132/2019, relatiu a la revisió d’ofici d’una contractació irregular del Servei 
de Salut de les Illes Balears (servei de vigilància i seguretat). 

Dictamen núm. 133/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels 
actes de contractació irregular del subministrament de productes de farmàcia 
hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 30 
de setembre de 2019, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Marta Vidal Crespo i Miguel M. Ramis de 

Ayreflor Catany. 

Dictamen núm. 134/2019, relatiu al procediment de resolució contractual tramitat per 
l’Ajuntament de ses Salines per incompliment culpable del contractista (Apimet 
Construcciones Autoportantes SL) del termini d’execució del contracte d’obres per 
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convertir pistes de tennis en una pista multiús amb coberta a l’equipament esportiu de ses 
Salines. 

Dictamen núm. 135/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es deroguen el 
Decret 42/1985, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen 
Mahón i del Consell Regulador, i totes les modificacions posteriors. 

Dictamen núm. 136/2019, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació per la qual s’aprova el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca. 

Decret 6/2020, de 31 de gener, pel qual s’aprova el plec de condicions i el 
Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-
Menorca (BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020). 

Dictamen núm. 137/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial 
per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats i de l’impost de successions i donacions. 

Dictamen núm. 138/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la 
directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 28 de setembre de 
2018 de concessió de permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de menors 
afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

Dictamen núm. 139/2019, relatiu a la resolució de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de 
Sóller. 

Dictamen núm. 140/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda pel senyor A, en representació del senyor B, per l’atenció sanitària rebuda a 
l’Hospital de Formentera. 

Dictamen núm. 141/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears, per l’assistència 
rebuda a l’Atenció Primària de Mallorca i a l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 142/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial del Servei 
de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A pels danys i perjudicis derivats de 
l’assistència prestada a l’Atenció Primària.  

Dictamen núm. 143/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada pel Servei de 
Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 144/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora A, la senyora B i la senyora C. 

Dictamen núm. 145/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament d’Eivissa a causa d’una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 146/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació 
irregular del servei per a l’organització i la gestió dels punts de trobada familiar a les Illes 
Balears. 
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Dictamen núm. 147/2019, relatiu al Projecte de decret de principis generals pel qual 
s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones 
implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament per a 
persones immigrants extracomunitàries. 

Decret 9/2020, de 7 de febrer, de principis generals pel qual s’estableixen els 
criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones 
implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament 
per a persones immigrants extracomunitàries (BOIB núm. 17, de 8 de febrer de 
2020).  

Dictamen núm. 148/2019, relatiu a la revisió d’ofici de l’Ajuntament d’Alcúdia d’actes 
presumptament nuls de ple dret de naturalesa tributària. 

Dictamen núm. 149/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del conseller 
d’Educació i Universitats de 13 d’abril de 2018 per la qual es publica la llista definitiva 
d’aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director. 

Dictamen núm. 150/2019, relatiu a la resolució del contracte de subministrament i 
instal·lació de cistelles de basquetbol de l’Ajuntament de ses Salines. 

Dictamen núm. 151/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Maó per una caiguda en la vorera del carrer de Sant Esteve en la 
confluència amb l’avinguda de Vives Llull, de Maó. 

Dictamen núm. 152/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 153/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per 
l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Joan March. 
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1. CONTRACTACIÓ 

1.1. INTERPRETACIÓ 

Dictamen núm. 36/2019, relatiu a la interpretació del contracte subscrit entre el Servei de 

Salut de les Illes Balears i l’entitat mercantil ADALMO SL per a la gestió de residus sanitaris 

i perillosos dels centres dependents del Servei de Salut en relació amb els residus 

perillosos procedents de pintures o generats en els centres de Salut. 

Dictamen núm. 45/2019, relatiu al procediment d’interpretació sobre la data de 

finalització de l’oferta de manteniment addicional i el seu abast en el contracte per a 

l’adquisició de mobiliari clínic per al nou Hospital Son Dureta, en la modalitat 

d’arrendament amb opció de compra. 

Dictamen núm. 82/2019, relatiu al procediment d'interpretació del terme «fallo de 

disponibilidad» i de la clàusula 2.1 del PPT del contracte per a la construcció, conservació i 

explotació de l’Hospital Universitari Son Espases (SSCC PI 65/19). 

Dictamen núm. 118/2019, relatiu al procediment d’interpretació contractual del terme 

«mantenimiento modificativo» i de la clàusula 5.6.4 del PPT del contracte de concessió 

d’obra pública del nou complex assistencial de Can Misses. 

1.2. MODIFICACIÓ 

Dictamen núm. 37/2019, relatiu a la modificació del contracte de gestió del servei de 

recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Llucmajor. 

1.3. RESOLUCIÓ 

Dictamen núm. 15/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu per a la redacció 

de determinats projectes arquitectònics a càrrec del senyor A, arquitecte, per compte del 

Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris (PMH-RIBA) [...]. 

Dictamen núm. 26/2019, relatiu a la resolució de concessió administrativa de l’ús privatiu 

de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de Sóller. 

Dictamen núm. 56/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte d’autorització 

d’explotació d’instal·lacions de temporada a les platges del terme municipal de Sant Josep 

de sa Talaia. 

Dictamen núm. 71/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte d’explotació de 

les instal·lacions de temporada a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa 

Talaia 2018-2019. 

Dictamen núm. 83/2019, relatiu a la resolució de la concessió administrativa de l’ús 

privatiu de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de 

Sóller. 
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Dictamen núm. 88/2019, relatiu al procediment de resolució del contracte administratiu 

de concessió per a l’explotació del servei de bar cafeteria del Poliesportiu Ses Comes, 

adjudicat per l’Ajuntament de Selva. 

Dictamen núm. 89/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres 

d’instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre una coberta connectada a la xarxa «Serveis 

Socials a Cas Serres», adjudicat pel Consell Insular d’Eivissa a l’empresa Gamma Solutions 

SL. 

Dictamen núm. 90/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu de les obres 

d’instal·lació d’una planta fotovoltaica sobre una coberta connectada a la xarxa «Seu del 

Consell II», adjudicat pel Consell Insular d’Eivissa a l’empresa Gamma Solutions SL. 

Dictamen núm. 113/2019, relatiu a la resolució del contracte administratiu dels serveis de 

gestió de documents i manteniment associat de la llicència de software dels sistemes, 

subsistemes i mòduls de gestió que integra l’aplicació informàtica per a la gestió integral 

de la Policia Local d’Eivissa. 

Dictamen núm. 125/2019, relatiu al procediment de resolució de contracte administratiu 

del servei d’assistència tècnica i redacció del catàleg d’elements i espais protegits del 

terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, per incompliment culpable del contractista. 

Dictamen núm. 134/2019, relatiu al procediment de resolució contractual tramitat per 

l’Ajuntament de ses Salines per incompliment culpable del contractista (Apimet 

Construcciones Autoportantes SL) del termini d’execució del contracte d’obres per 

convertir pistes de tennis en una pista multiús amb coberta a l’equipament esportiu de ses 

Salines. 

Dictamen núm. 139/2019, relatiu a la resolució de la concessió administrativa de l’ús 

privatiu de l’espai de domini públic de diverses parades de venda del mercat municipal de 

Sóller. 

Dictamen núm. 150/2019, relatiu a la resolució del contracte de subministrament i 

instal·lació de cistelles de basquetbol de l’Ajuntament de ses Salines. 

2. DISPOSICIONS NORMATIVES 

2.1. AVANTPROJECTES DE LLEI 

Dictamen núm. 129/2019, relatiu a l’Avantprojecte de llei d’arxius i gestió documental de 

les Illes Balears. 
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2.2. PROJECTES DE DECRET 

2.2.1 Afers socials 

Dictamen núm. 50/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen el procediment 

per al reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment per 

al reconeixement del grau de dependència. 

Decret 91/2019, de 5 de desembre, pel qual es regulen el procediment per al 

reconeixement del grau de discapacitat i els principis generals del procediment 

per al reconeixement del grau de dependència i 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 l’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. 165, de 7 de desembre del 2019). 

Dictamen núm. 64/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del 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, i del Decret 40/2017, de 25 

d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en procés 

d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que han estat 

sotmesos a mesures de justícia juvenil. 

Decret 41/2019, de 24 de maig, de modificació del 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, i del Decret 

40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis 

per a joves en procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia 

personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil (BOIB 

núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 123/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 

funcionament i organització de centres socioeducatius específics del sistema de justícia 

juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les Illes Balears. 

Decret 10/2020 de 14 de febrer, pel qual s’aprova el reglament de funcionament 

i organització dels centres socioeducatius específics del sistema de justícia 

juvenil per al compliment de les mesures privatives de llibertat a les Illes Balears 

(BOIB núm. 20, de 15 de febrer de 2020). 

Dictamen núm. 147/2019, relatiu al Projecte de decret de principis generals pel qual 

s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones 

implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament per a 

persones immigrants extracomunitàries. 
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Decret 9/2020, de 7 de febrer, de principis generals pel qual s’estableixen els 

criteris d’autorització i acreditació del servei d’atenció social a persones 

implicades en un procediment judicial i del servei d’orientació i assessorament 

per a persones immigrants extracomunitàries (BOIB núm. 17, de 8 de febrer de 

2020).  

2.2.2. Agricultura, pesca i alimentació 

Dictamen núm. 18/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el Pla de Gestió 

Pluriinsular per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears. 

Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular 

per a la Pesca amb Arts de Tirada Tradicionals en Aigües de les Illes Balears 

(BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 32/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la Reserva 

Marina de l’Illa de l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les 

activitats subaquàtiques, i es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i 

Indústria de 15 de juny de 1999 per la qual s’estableix la Reserva Marina del Nord de 

Menorca, compresa entre la punta des Morter, l’illa des Porros i el cap Gros, i es regulen 

les activitats a desenvolupar-hi. 

Vot particular formulat per la consellera secretària, Maria Ballester Cardell. 

Decret 26/2019, de 12 d’abril, pel qual s’estableix la Reserva Marina de l’Illa de 

l’Aire i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats 

subaquàtiques, i es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura, Comerç i 

Indústria de 15 de juny de 1999 per la qual s’estableix la Reserva Marina del 

Nord de Menorca, compresa entre la Punta des Morter, l’Illa des Porros i el Cap 

Gros, i es regulen les activitats a desenvolupar-hi (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 

2019). 

Dictamen núm. 57/2019, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció de la dieta 

mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.15 

Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en 

els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig 

de 2019). 

Dictamen núm. 59/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es declara d’utilitat pública 

la lluita contra la plaga de Xylella fastidiosa a la comunitat autònoma de les Illes Balears i 

s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i 

prevenir-la. 

Decret 65/2019, de 2 d’agost, pel qual es declara d’utilitat pública la lluita contra 

la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la comunitat autònoma de les Illes 

 
15 Vegeu també els apartats d’educació i de salut. 
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Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra 

aquesta plaga i prevenir-la (BOIB núm. 107, de 3 d’agost de 2019). 

Dictamen núm. 135/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es deroguen el 

Decret 42/1985, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen 

Mahón i del Consell Regulador, i totes les modificacions posteriors. 

2.2.3. Cultura 

Dictamen núm. 65/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la Llei de 

museus de les Illes Balears. 

Decret 38/2019, de 17 de maig, pel qual s’estableixen els principis generals i la 

normativa complementària en matèria de museus i col·leccions museogràfiques 

de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). 

2.2.4. Educació 

Dictamen núm. 12/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització 

i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 25/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 131/2008, 

de 28 de novembre, pel qual s’estableix i es regula la xarxa d’escoles infantils públiques i 

els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. 

Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 

de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i 

els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB 

núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 33/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen l’ordenació, 

l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears. 

Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització 

i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments 

d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 54/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el procés 

d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos i Felio José Bauzá Martorell. 

Decret 64/2019 de 2 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes 

als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, 

de 3 d’agost de 2019). 

Dictamen núm. 57/2019, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció de la dieta 

mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears16. 

Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en 

els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig 

de 2019). 

Dictamen núm. 78/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 

60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer 

cicle d’educació infantil. 

Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de 

maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle 

d’educació infantil (BOIB núm. 103, de 27 de juliol de 2019). 

Dictamen núm. 107/2019, relatiu al Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària per a les persones adultes (ESPA). 

Decret 85/2019, de 8 de novembre, d’ordenació dels ensenyaments de 

l’educació secundària per a les persones adultes (BOIB núm. 153, de 9 de 

novembre de 2019). 

2.2.5. Eleccions al Parlament i als consells insulars 

Dictamen núm. 22/2019, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 10/2015, 

de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les 

eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 

d’Eivissa. 

Decret 22/2019, de 22 de març, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de 
març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les 
eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de 
Menorca i d’Eivissa (BOIB núm. 38, de 23 de març de 2019). 

Dictamen núm. 42/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 

compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i 

el personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al Parlament 

de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 27/2019, de 12 d’abril, pel qual es regulen les compensacions 

econòmiques que han de percebre els membres de les juntes electorals i el 

 
16 Vegeu també els apartats de salut i d’agricultura, pesca i alimentació.  
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personal que participen en el desenvolupament dels processos electorals al 

Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 

d’Eivissa (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019). 

2.2.6. Esports 

Dictamen núm. 2/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la Comissió contra 

la Violència a l’Esport de les Illes Balears. 

Decret 12/2019, de 28 de febrer, pel qual es regula la Comissió contra la 

Violència a l’Esport de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 5 de març de 2019). 

2.2.7. Habitatge 

Dictamen núm. 52/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els habitatges 

desocupats, el Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de 

cessió obligatòria per part dels grans tenidors. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Felio José Bauzá Martorell, Marta Vidal Crespo i 

Miguel M. Ramis de Ayreflor Catany. 

Decret 36/2019, de 10 de maig, pel qual es regulen els habitatges desocupats, el 

Registre d’habitatges desocupats de grans tenidors i el procediment de cessió 

obligatòria per part dels grans tenidors (BOIB núm. 64, d’11 de maig de 2019). 

2.2.8. Joc 

Dictamen núm. 51/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 

salons de joc a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 42/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de salons de joc 

a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 71, de 28 de maig de 

2019). 

Dictamen núm. 58/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 

màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en 

matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de 

joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en 

matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 71, de 

28 de maig de 2019). 

2.2.9. Mobilitat i transport 

Dictamen núm. 11/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la bonificació en 

les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones 

residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes 

dels serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones 
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residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 16 de 

març de 2019). 

Dictamen núm. 63/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen autoritzacions 

de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i de caràcter temporal a l’illa de 

Mallorca. 

Decret 46/2019, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les autoritzacions de lloguer 

de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca 

(BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2019 

2.2.10. Personal 

Dictamen núm. 24/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del 

personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 

Balears.17 

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal 

investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 

Balears (BOIB núm. 35,  de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 47/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim 

disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. 

Dictamen núm. 49/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els permisos, les 

llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. 

Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, 

les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears (BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020). 

Dictamen núm. 68/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen, es modifiquen i se 

suprimeixen diferents categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de 

les Illes Balears.18 

Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se 

suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de 

Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019). 

2.2.11. Política lingüística 

Dictamen núm. 13/2019, relatiu al Projecte de decret d’avaluació i certificació de 

coneixements de llengua catalana. 

 
17 Vegeu també l’apartat de salut. 
18 Vegeu també l’apartat de salut. 
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Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de 

llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 117/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula l’Oficina 

de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers José Argüelles Pintos, Felio José Bauzá Martorell i Marta Vidal Crespo. 

Decret 89/2019, de 29 de novembre, pel qual es crea i es regula l’Oficina de 

Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears (BOIB núm. 162, de 30 de 

novembre de 2019). 

2.2.12. Protecció civil 

Dictamen núm. 46/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del 

personal voluntari de protecció civil de les Illes Balears. 

Decret 32/2019, de 10 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del personal 

voluntari de protecció civil de les Illes Balears (BOIB núm. 64, d’11 de maig de 

2019). 

2.2.13. Salut 

Dictamen núm. 24/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova l’Estatut del 

personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 

Balears.19 

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal 

investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes 

Balears (BOIB núm. 35,  de 16 de març de 2019). 

Dictamen núm. 48/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del 

sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les 

Illes Balears. 

Decret 37/2019, de 17 de maig, pel qual es regula l’ordenació del sistema de 

formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les 

Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 57/2019, relatiu al Projecte de decret sobre la promoció de la dieta 

mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.20 

Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en 

els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 18 de maig 

de 2019). 

  

 
19 Vegeu també l’apartat de personal.  
20 Vegeu també l’apartat d’agricultura, pesca i alimentació i d’educació.  
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Dictamen núm. 68/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es creen, es modifiquen i se 

suprimeixen diferents categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de 

les Illes Balears.21 

Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se 

suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de 

Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 78, de 13 de juny de 2019). 

2.2.14. Seguretat ciutadana 

Dictamen núm. 69/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament marc 

de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. 

Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de 

coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 

55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears 

(BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

2.2.15. Telecomunicació 

Dictamen núm. 1/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic 

aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones 

terrestres i la inscripció d'aquests títols en el Registre de títols habilitants per a la 

radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears. 

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a 

l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió 

sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de títols 

habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la 

comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de febrer de 

2019). 

2.2.16. Treball. Formació ocupacional  

Dictamen núm. 14/2019, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula el 

Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir 

certificats de professionalitat de les Illes Balears. 

Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i es regula el Registre públic de 

persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir 

certificats de professionalitat de les Illes Balears (BOIB núm. 35, de 16 de març 

de 2019). 

  

 
21 Vegeu també l’apartat de personal. 
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2.2.17. Violència masclista 

Dictamen núm. 72/2019, relatiu al Projecte de decret d’ajuts a persones menors d’edat 

víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la 

conjugal. 

Decret 67/2019, de 23 d’agost, d’ajuts per a persones menors d’edat víctimes de 

violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la 

conjugal (BOIB núm. 116, de 24 d’agost de 2019). 

2.3.PROJECTES D’ORDRE 

2.3.1. Agricultura, pesca i alimentació 

Dictamen núm. 136/2019, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació per la qual s’aprova el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador 

de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca. 

Decret 6/2020, de 31 de gener, pel qual s’aprova el plec de condicions i el 

Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-

Menorca (BOIB núm. 14, d’1 de febrer de 2020). 

2.3.2. Educació 

Dictamen núm. 3/2019, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat 

per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del 

sistema educatiu no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la 

qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del 

sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2019). 

Dictamen núm. 53/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula el funcionament 

dels serveis d’orientació educativa, social i professional de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es 

regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional 

de les Illes Balears (BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019). 

Dictamen núm. 80/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes 

de qualificació inicial a les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per 

la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears (BOIB 

núm. 45, de 28 de març de 2020). 

Dictamen núm. 91/2019, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació i Universitat 

per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes 

dels ensenyaments artístics superiors. 
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Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de l'11 novembre de 2019 

per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes 

dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB núm. 156, de 16 de 

novembre de 2019). 

Dictamen núm. 108/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la composició, 

l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de 

Persones Adultes de les Illes Balears. 

Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 

per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de 

l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears 

(BOIB núm. 158, de 21 de novembre de 2019). 

2.3.3. Tributs 

Dictamen núm. 137/2019, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la fitxa notarial 

per a determinats supòsits de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats i de l’impost de successions i donacions.  

2.4. PROJECTES DE REGLAMENT DELS CONSELLS INSULARS 

2.4.1. Activitats 

Dictamen núm. 60/2019, relatiu al Projecte de reglament de desenvolupament, en 

matèria d’activitats no permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la Llei 

7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 

Illes Balears. 

Aprovació definitiva del Reglament de desenvolupament, en matèria d’activitats 

no permanents de recorregut a l’àmbit de l’illa de Mallorca, de la Llei 7/2013, de 

26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 

Illes Balears (BOIB núm. 87, de 2 de juliol de 2019). 

2.4.2. Afers socials 

Dictamen núm. 61/2019, relatiu al Projecte de reglament de funcionament intern del 

Servei Integral d’Inclusió Social per a Persones sense Llar del Consell Insular de Menorca. 

Ple - Aprovació definitiva de la creació del Servei integral per a la inclusió social 

de les persones sense llar a Menorca i el seu reglament de funcionament (BOIB 

núm. 74, de 4 de juny de 2019). 

3. INTERPRETACIÓ NORMATIVA 

Dictamen núm. 44/2019, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del Consell 

Insular de Menorca en relació amb la interpretació del concepte de analogia en l’article 52 

de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i l’article 106 del Decret 

20/2015, de 17 d’abril, que la desplega. 
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4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

4.1. Anul·lació d’actes administratius 

Dictamen núm. 97/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de la 

Secció de Menors del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb 

Entitats i Associacions.22 

Dictamen núm. 122/2019, relatiu a una reclamació de responsabilitat patrimonial 

formulada pel perjudici econòmic presumptament sofert per la paralització del 

procediment d’obertura de tres oficines de farmàcia a la zona A i una a la zona B. 

Dictamen núm. 126/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 

pels suposats perjudicis derivats de l’anul·lació parcial de les bases dels concursos 

d’adjudicació de divuit oficines de farmàcia, convocats per les corresponents resolucions 

de la directora general de Farmàcia. 

4.2. Assetjament laboral 

Dictamen núm. 62/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial iniciada a 

instància del senyor F i la senyora E pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de 

l’assetjament laboral i psicològic en el seu lloc de feina. 

4.3. Assistència sanitària 

Dictamen núm. 6/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada 

per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència sanitària que 

li prestaren a l‘Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 8/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada 

per la senyora A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària que li prestaren a 

l’Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 9/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 

que la senyora A interposà contra el Servei de Salut de les Illes Balears per l’atenció 

sanitària que li prestaren en els hospitals Son Llàtzer i Son Espases (Servei 

d’Otorrinolaringologia). 

Dictamen núm. 16/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 17/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor A. 

Dictamen núm. 20/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària 

presentada per la senyora A, en nom propi i dels seus germans B, C i D, com a 

 
22  Vegeu també l’apartat de menors. 
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conseqüència de l’assistència que es prestà a l'Hospital Son Llàtzer al senyor E, pare dels 

reclamants. 

Dictamen núm. 27/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

davant el Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 

Dictamen núm. 38/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària 

presentada pel senyor A pels danys i perjudicis com a conseqüència de l’assistència 

prestada per l'Hospital Universitari Son Espases i l’Hospital Comarcal d’Inca. 

Dictamen núm. 55/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

davant del Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 

Dictamen núm. 66/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l'Administració sanitària presentada per la senyora A. 

Dictamen núm. 67/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A. 

Dictamen núm. 74/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 75/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

per la senyora A i el senyor B per l’assistència sanitària que es prestà a la seva filla menor 

d’edat, C, a l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 76/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Administració sanitària formulada per la senyora A a conseqüència de l’assistència 

prestada a l’Hospital Can Misses (Eivissa). 

Dictamen núm. 85/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 

presentada per la senyora A i altres, per l’assistència prestada al senyor B a l’Hospital 

Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 86/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l'Administració sanitària presentada pel senyor A i els seus quatre fills, per l’assistència 

prestada a la senyora B, esposa i mare dels reclamants. 

Dictamen núm. 93/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l'Administració sanitària presentada per la senyora A. 

Dictamen núm. 95/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears per l’assistència prestada a 

l’Hospital Son Llàtzer. 
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Dictamen núm. 99/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A, per l’atenció sanitària rebuda a l’Hospital Can Misses 

d’Eivissa. 

Dictamen núm. 100/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pel senyor A. 

Dictamen núm. 101/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l'Administració sanitària presentada per la senyora A i els seus tres fills ―B, C i D―, per 

l’atenció sanitària prestada al senyor E, espòs i pare, respectivament, a l’Hospital Son 

Llàtzer. 

Dictamen núm. 102/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda pels senyors A i B. 

Dictamen núm. 103/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora A per l’assistència sanitària que li prestà el Servei de Salut de les 

Illes Balears a l’Hospital Universitari Son Espases (serveis de Ginecologia i Oncologia). 

Dictamen núm. 104/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 

per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de la 

caiguda soferta a l’Hospital Can Misses i per l’assistència sanitària rebuda. 

Dictamen núm. 106/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A. 

Dictamen núm. 114/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A.23 

Dictamen núm. 116/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A. 

Dictamen núm. 119/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 

per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears com a conseqüència de la 

intervenció oftalmològica que li practicaren a l’Hospital Comarcal de Inca. 

Dictamen núm. 120/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A pels danys ocasionats per l’assistència prestada a l’Hospital 

Can Misses d’Eivissa. 

Dictamen núm. 121/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora A, per l’assistència 

prestada al seu espòs, el senyor B, a l’Hospital Mateu Orfila. 

 
23 Vegeu també l’apartat d’accidents de vehicles. 
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Dictamen núm. 127/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial sanitària 

presentada pel senyor A i la senyora B per l’atenció sanitària prestada al senyor C a 

l’Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 140/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda pel senyor A, en representació del senyor B, per l’atenció sanitària rebuda a 

l’Hospital de Formentera. 

Dictamen núm. 141/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora A davant el Servei de Salut de les Illes Balears, per l’assistència 

rebuda a l’Atenció Primària de Mallorca i a l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 142/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial del Servei 

de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A pels danys i perjudicis derivats de 

l’assistència prestada a l’Atenció Primària.  

Dictamen núm. 143/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada pel Servei de 

Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 144/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A, la senyora B i la senyora C. 

Dictamen núm. 152/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada per l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 153/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial per 

l’atenció sanitària prestada a l’Hospital Joan March. 

4.4. Carreteres, vies urbanes i espais públics 

4.4.1. Accidents de vehicles 

Dictamen núm. 7/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada 

pel senyor B davant el Consell Insular d'Eivissa pels danys i perjudicis derivats de l'accident 

de motocicleta que va patir el seu fill menor d’edat A. 

Dictamen núm. 28/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Palma formulada per la senyora A, com a conseqüència d’una caiguda en 

un accident de bicicleta en la via pública. 

Dictamen núm. 114/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora A.24 

 
24 Vegeu també l’apartat d’assistència sanitària. 
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4.4.2. Caigudes de vianants 

Dictamen núm. 19/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Sineu formulada per la senyora A per una caiguda a la plaça [...]. 

Dictamen núm. 39/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Santanyí formulada per la senyora A. 

Dictamen núm. 40/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament d’Eivissa formulada per la senyora A per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 73/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Capdepera formulada per la senyora A. 

Dictamen núm. 84/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Maó formulada pel senyor A per una caiguda en la via pública. 

Dictamen núm. 115/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial instada 

per la senyora A. 

Dictamen núm. 128/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

presentada davant l’Ajuntament d’Eivissa per una caiguda en la via pública. 

Dictamen núm. 145/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament d’Eivissa a causa d’una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 151/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Maó per una caiguda en la vorera del carrer de Sant Esteve en la 

confluència amb l’avinguda de Vives Llull, de Maó. 

4.5. Educació 

Dictamen núm. 98/2019, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 

pel senyor A pels danys i perjudicis que presumptament sofrí quan era alumne de l’Institut 

d’Educació Secundària [...]. 

4.6. Menors 

Dictamen núm. 10/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial formulada 

pel senyor A en representació de la senyora B pel funcionament incorrecte del Servei 

Insular de Família i Protecció de Menors del Consell Insular de Menorca. 

Dictamen núm. 97/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de la 

Secció de Menors del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb 

Entitats i Associacions.25 

 
25  Vegeu també l’apartat d’anul·lació d’actes administratius. 
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4.7. Personal 

Dictamen núm. 94/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de [...] formulada per la senyora A per denegació de la jubilació. 

4.8. Risc professional 

Dictamen núm. 96/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda pel senyor A, funcionari docent, pels danys i perjudicis com a conseqüència de 

l’accident laboral sofert a l’IES [...]. 

4.9. Servei municipal d’aigües 

Dictamen núm. 105/2019, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada pel funcionament anormal del servei públic de l’Ajuntament de Maó, com a 

conseqüència de la inundació d’un soterrani d’un particular. 

5. REVISIÓ D’OFICI 

5.1. Actes i disposicions administratius 

Dictamen núm. 4/2019, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu de reconeixement 

i transferència de crèdits per a l’obtenció del títol de graduada en X a favor de la senyora 

M al Centre A. 

Vot particular formulat pels consellers Marta Vidal Crespo, José Argüelles Pintos i Felio José Bauzá Martorell. 

Dictamen núm. 21/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 

Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la qual s’aproven les 

llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement dels 

complements d’antiguitat i formació del professorat d’ensenyament concertat, en relació 

amb la senyora A, professora d’un centre d’ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 23/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l'article 25.4 i del 

«complement de nocturnitat i turnicitat» i «dies festius» de l'annex I (Policia Local) del 

«Pacte de Personal Funcionari» de l'Ajuntament A. 

Dictamen núm. 34/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 

Recursos Hídrics de 27 de juliol de 2007 per la qual s’atorga la concessió d’ocupació d’un 

tram del torrent de sa Figuera (terme municipal de Sóller). 

Dictamen núm. 35/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director general de 

Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la qual s’aproven les 

llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement dels 

complements d’antiguitat i formació del professorat d’ensenyament concertat, i, en forma 

acumulada, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de 

gener de 2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i 
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desestimades per al reconeixement del sexenni, en relació amb la senyora A, professora 

d’un centre d’ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 43/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de l’acord de la 

directora general de Recursos Humans de 22 de setembre de 2011, de reconeixement del 

tercer sexenni a la senyora A, funcionària del cos de professors d’educació infantil i 

primària. 

Dictamen núm. 70/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la llicència d’obres, edificacions i 

instal·lacions per a la dotació de serveis atorgada a l’entitat Tr3s Be Autèntic CB per 

l’Ajuntament d’Andratx. 

Dictamen núm. 79/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 

dels articles 10 i 11 del Reglament municipal de regulació del servei de galeres. 

Dictamen núm. 81/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora general 

de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de juny de 

2012, per la qual es concedeix una ajuda per fills menors de 18 anys al senyor A, 

funcionari de carrera del cos de professors d’ensenyament de secundària. 

Dictamen núm. 92/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de l’encàrrec de 

gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia per al suport funcional de la Direcció 

General de Desenvolupament. 

Dictamen núm. 110/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la 

directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 25 de setembre de 

2018 de concessió a la senyora A, funcionària interina del cos de professors d’escoles 

oficials d’idiomes, de sengles permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de 

menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

Dictamen núm. 111/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici per nul·litat de ple dret 

de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1 d’agost 

de 2013 de modificació de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca. 

Dictamen núm. 130/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici del permís d’instal·lació 

per a l’activitat permanent major d’un quiosc bar que s’ha d’ubicar a la zona de domini 

públic de la punta de cala Gració, al municipi de Sant Antoni de Portmany. 

Dictamen núm. 138/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les resolucions de la 

directora general de Personal Docent de 20 de desembre de 2016 i de 28 de setembre de 

2018 de concessió de permisos de reducció de jornada retribuïts per cura de menors 

afectats per càncer o una altra malaltia greu. 

Dictamen núm. 148/2019, relatiu a la revisió d’ofici de l’Ajuntament d’Alcúdia d’actes 

presumptament nuls de ple dret de naturalesa tributària. 
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Dictamen núm. 149/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del conseller 

d’Educació i Universitats de 13 d’abril de 2018 per la qual es publica la llista definitiva 

d’aspirants que consoliden parcialment el complement retributiu específic de director. 

5.2. Contractació irregular 

Dictamen núm. 5/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació 

irregular dels serveis de custòdia i trasllat de la documentació de la planta primera de 

dipòsits de l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Dictamen núm. 29/2019, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular del Servei 

de Salut de les Illes Balears relativa al servei d’alimentació i cuina hospitalària per a 

l’Hospital Son Llàtzer, l’Hospital Psiquiàtric i l’Àrea de Salut Mental, l’Hospital General, 

l’Hospital Joan March i l’Hospital Verge de la Salut, i també el servei de venda automàtica 

(vending) dels hospitals i la gestió de les cafeteries de l’Hospital Son Llàtzer. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 30/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la 

contractació irregular del servei d’hemodinàmica de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera 

prestat per la Policlínica Nuestra Señora del Rosario SL, des del 16 al 31 d’agost de 2018. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 31/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de la 

contractació irregular del servei de neteja del Sector Sanitari de Llevant, prestat per 

l’empresa OHL Servicios Ingesan SA des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2018 per als 

usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers Felio J. Bauzá Martorell, Miguel M. Ramis Ayreflor i José Argüelles 

Pintos. 

Dictamen núm. 41/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels actes 

que donen lloc a les contractacions irregulars de subministrament de productes de 

farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, 

fins al 6 de febrer de 2019, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 77/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret del servei de 

telefonia i telecomunicacions mòbils per al Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 87/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels 

serveis de determinacions analítiques prestats per diferents proveïdors per a l’Hospital 

Universitari Son Espases i per a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, dependents del Servei de 

Salut de les Illes Balears. 



 ANNEX 2 RELACIÓ DE DICTÀMENS PER MATÈRIES 

CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2019 

109 
 

Dictamen núm. 109/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l’acord d’adjudicació 

del contracte de gestió de serveis públics de recollida i transport de residus de 

l’Ajuntament d’Esporles. 

Dictamen núm. 112/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació del 

servei per a l’organització i la gestió dels punts de trobada familiar a les Illes Balears.  

Dictamen núm. 124/2019, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret del contracte 

d’interpretació artística subscrit per l’Ajuntament de Pollença. 

Dictamen núm. 131/2019, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la contractació 

irregular dels serveis de porteria i control d’accessos dels edificis de la Conselleria d’Afers 

Socials i Cooperació durant el període comprès entre l'1 d’abril i el 31 de maig de 2019. 

Dictamen núm. 132/2019, relatiu a la revisió d’ofici d’una contractació irregular del Servei 

de Salut de les Illes Balears (servei de vigilància i seguretat). 

Dictamen núm. 133/2019, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat dels 

actes de contractació irregular del subministrament de productes de farmàcia 

hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 30 

de setembre de 2019, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany. 

Dictamen núm. 146/2019, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la contractació 

irregular del servei per a l’organització i la gestió dels punts de trobada familiar a les Illes 

Balears. 
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CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: 15/2019, 26/2019, 36/2019, 37/2019, 45/2019, 56/2019, 
71/2019, 82/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 118/2019, 125/2019, 
134/2019, 139/2019, 150/2019 

INTERPRETACIÓ CONTRACTUAL:  36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Contracte administratiu de concessió d’obra pública: 82/2019, 118/2019 
Contracte administratiu de serveis: 36/2019 
Contracte administratiu de subministrament: 45/2019 
Discrecionalitat de l’Administració amb límits (interès públic): 36/2019, 45/2019, 82/2019 
Distintius de la interpretació (ius variandi): 36/2019 (remet a dictàmens 48 i 75 del 2017), 

45/2019, 82/2019, 118/2019 
Impossibilitat de modificació del contracte (límits a la interpretació): 36/2019, 

45/2019, 82/2019, 118/2019  
Sentit de la interpretació: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Favorable a l’Administració: 45/2019, 118/2019 
Desfavorable a l’Administració: 36/2019, 82/2019 

Durada de la concessió: 82/2019, 118/2019 
Plec de clàusules administratives generals (lex contractus): 36/2019, 45/2019, 118/2019 
Plec de prescripcions tècniques (clàusules objecte d’interpretació): 36/2019, 45/2019, 

82/2019, 118/2019 
Procediment d’interpretació: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Caducitat (anàlisi): 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Procediments incoats a instància de part (no caducitat): 118/2019 
Procediments incoats d’ofici (doctrina general, caducitat): 36/2019, 45/2019, 
82/2019, 118/2019 

Inici: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Inici a instància de part: 118/2019 
Inici d’ofici: 36/2019, 45/2019, 82/2019 

Intervenció preceptiva del Consell Consultiu (oposició del contractista): 36/2019, 
45/2019, 82/2019, 118/2019 

Norma aplicable al procediment (règim jurídic): 36/2019, 45/2019, 82/2019, 
118/2019 

Òrgan competent per resoldre: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 
118/2019 

Director del Servei de Salut: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Suspensió del termini i efectes: 36/2019, 45/2019, 82/2019 

Manca de notificació de suspensió: 36/2019, 45/2019 
Termini per resoldre procediments d’interpretació: 36/2019, 45/2019 
Tràmits essencials: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Audiència: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Contractista: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Informes: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Intervenció. Manca d’informe (esmenable): 36/2019, 45/2019, 82/2019, 

118/2019 
Servei competent: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 
Servei jurídic: 36/2019,  45/2019, 82/2019, 118/2019 
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Transcurs del termini per resoldre procediments d’interpretació: 36/2019, 45/2019, 
82/2019, 118/2019 
Efectes: silenci desestimatori en procediments d’interpretació d’acord amb 

sentències del TSJIB (de 29/5/2016 i 14/9/2016): 36/2019 (remet al 
Dictamen 75/2017), 45/2019, 82/2019, 118/2019 

Règim legal del contracte: 36/2019, 45/2019, 82/2019, 118/2019 

MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: 37/2019 

Contracte administratiu de gestió de serveis públics (modalitat concessió): 37/2019 (gestió 
de serveis de recollida i transport de residus urbans) 

Discrecionalitat de l’Administració subjecta a interès públic i causes imprevistes (no pot 
alterar les condicions essencials del contracte): 37/2019 (vegeu els antecedents) 

Distintius de la modificació: 37/2019 
Tipus de modificació: 37/2019 

Convencional (prevista en el PCAP amb límits): 37/2019 
Procediment: 37/2019 

Inici: 37/2019 
D’ofici: 37/2019 

Intervenció del Consell Consultiu: 37/2019 
Autoritat legitimada per fer la consulta. Manca de legitimació (batle): 37/2019 
Consulta no preceptiva (no supera el 20 % del preu). No emissió del dictamen: 

37/2019 
Norma aplicable al procediment (norma vigent en la data d’inici): 37/2019 (menció 

dels dictàmens 115/2018 i 132/2018) 
Òrgan de contractació competent per resoldre: 37/2019 

Ajuntaments: 37/2019 
Ple: 37/2019 

Suspensió del termini: 
Sense suspensió. No caducitat: 37/2019 

Règim legal del contracte: 37/2019 (dret substantiu vigent en la data d’adjudicació del 
contracte) 

RESOLUCIÓ CONTRACTUAL: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 
90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 

Contracte administratiu de gestió de serveis públics (modalitat concessió): 88/2019 
Contracte administratiu d’obres: 89/2019, 134/2019 
Contracte administratiu de serveis: 15/2019, 113/2019, 125/2019 
Contracte administratiu de subministrament: 150/2019 
Contracte de concessió administrativa demanial: 26/2019, 83/2019, 139/2019 
Contracte d’autorització administrativa de serveis: 56/2019, 71/2019 
Distintius de la resolució: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 
89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 

Causes de resolució: 15/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 89/2019, 90/2019, 
113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019 
Causes específiques de resolució (previstes en contracte o plecs): 139/2019 
Desistiment de l’Administració per interès públic: 15/2019 
Incompliment culpable d’obligacions essencials (dels plecs o del contracte): 
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56/2019, 71/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 
139/2019 

Manca de causes de resolució: 88/2019 
Efectes de la resolució: 15/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 89/2019, 90/2019, 

113/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Confiscació automàtica de la garantia: 89/2019, 90/2019 

Sentit de la resolució: 83/2019, 88/2019, 125/2019 
Desfavorable a l’Administració: 83/2019, 88/2019, 125/2019 

Deficiències essencials en la tramitació: 83/2019, 125/2019 
Prohibició de pròrroga tàcita de contracte vençut: 88/2019 

Prerrogativa de l’Administració: 15/2019, 26/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 
134/2019, 139/2019, 150/2019 

Procediment: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 
113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Caducitat (institut aplicable als procediments de resolució incoats d’ofici): 26/2019, 

88/2019, 125/2019, 134/2019 
Caducitat propera (no consta resolució de suspensió): 88/2019, 125/2019, 
134/2019 
Procediment caducat (transcurs del termini específic, art. 212.8 de la LCSP): 
26/2019 

Inici: 83/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Procediment reiniciat (per caducitat d’un d’anterior): 83/2019, 88/2019 

Intervenció del Consell Consultiu: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 
88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 
150/2019 
Preceptiva (oposició del contractista): 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 

83/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 
139/2019, 150/2019 

Norma aplicable al procediment (règim jurídic): 15/2019, 26/2019, 56/2019, 83/2019, 
88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 
150/2019 

Òrgan de contractació competent per resoldre: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 
83/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 
139/2019, 150/2019 
Ajuntaments (batle o òrgan en qui delegui): 15/2019, 26/2019, 56/2019, 

71/2019, 83/2019, 88/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 
150/2019 

Consells insulars (president del Consell): 89/2019, 90/2019 
Suspensió del termini (efectes i còmput): 15/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 

113/2019, 139/2019 
Suspensió del termini posterior a la petició del dictamen (efectes): 89/2019, 90/2019 
Tràmits essencials: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 

90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Audiència: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 

90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019 
Avalador: 15/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 

90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Audiència preceptiva: 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 
134/2019 



 ANNEX 3 TESAURUS 

CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2019 

116 
 

Audiència no preceptiva (no incautació de garantia): 15/2019, 
56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 139/2019, 150/2019 

Contractista: 15/2019,  26/2019,  56/2019,  71/2019,  83/2019, 88/2019, 
89/2019, 90/2019, 113/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 

Manca d’audiència o audiència defectuosa: 26/2019 
Contractista: 26/2019 

Indefensió: 26/2019  
Informes: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 89/2019, 

90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 150/2019 
Interventor i secretari municipal: 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 

88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 
139/2019, 150/2019 
Manca d’informe de l’interventor (tràmit esmenable): 56/2019, 

89/2019, 90/2019, 125/2019 
Servei jurídic: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 88/2019, 

89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 
150/2019 
Informe jurídic no preceptiu (resolució per demora): 134/2019 

Proposta de resolució: 15/2019, 26/2019, 56/2019, 71/2019, 83/2019, 
88/2019, 89/2019, 90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 139/2019, 
150/2019 
Manca de proposta:  83/2019 

Règim legal del contracte (DT 1a de la LCSP): 15/2019, 26/2019, 88/2019, 89/2019, 
90/2019, 113/2019, 125/2019, 134/2019, 150/2019 

Règim legal de la concessió demanial o de l’autorització: 56/2019, 71/2019, 83/2019, 
139/2019 

DISPOSICIONS NORMATIVES: 36/2018, 40/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019, 11/2019, 12/2019, 
13/2019, 14/2019, 18/2019, 22/2019, 24/2019, 25/2019, 32/2019, 33/2019, 42/2019, 46/2019, 
47/2019,  48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 57/2019, 58/2019, 
59/2019, 60/2019, 61/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 68/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 
80/2019, 91/2019, 107/2019, 108/2019, 117/2019, 123/2019, 129/2019, 135/2019, 136/2019, 
137/2019, 147/2019 

AVANTPROJECTES DE LLEI: 36/2018, 40/2018, 129/2019 

Aspectes de fons: 36/2018, 40/2018,129/2019 
Administració electrònica: 129/2019 

Implementació: 129/2019 
Expedient electrònic: 40/2018 (vid. Procediment d’elaboració normativa a Aspectes 

de fons) 
Protecció de dades personals: 129/2019 
Reutilització de la informació del sector públic: 129/2019 

Delegació de competències: 40/2018 
Dret d’accés: 129/2019 
Expedient electrònic: 40/2018 
Iniciativa legislativa i potestat normativa: 40/2018 
Òrgans col·legiats. Sessió telemàtica del Consell de Govern: 40/2018 
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Planificació normativa: 40/2018 
Principis de bona regulació: 40/2018 
Potestat reglamentària: 40/2018 
Procediment d’elaboració normativa: 40/2018 
Publicitat: 40/2018 
Règim sancionador: 129/2019 

Procediment: 129/2019 
Règim d’infraccions i sancions: 129/2019 
Regulació: 129/2019 

Reglaments organitzatius: 40/2018 
Seguretat jurídica: 129/2019 
Transparència i participació ciutadana: 40/2018 

Competències: 36/2018, 129/2019 
Autonomia local: 129/2019 

Competències d’autoorganització i funcionament dels municipis: 129/2019 
Distribució competencial entre l’Estat i la Comunitat Autònoma: 36/2018, 129/2019 

Abast de la competència autonòmica: 36/2018 
Doctrina del Tribunal Constitucional. Abast del dret de participació. Distinció entre 

referèndums i consultes populars. Consultes generals: 36/2018 
Doctrina del Tribunal Constitucional. Dissociació entre les competències en matèria 

d’arxius i sobre fons documentals: 129/2019 
Distribució competencial entre la Comunitat Autònoma i els consells insulars: 40/2018, 
129/2019 

Competències d’autoorganització i funcionament dels consells insulars: 129/2019 
Potestat reglamentària autonòmica. Directrius de  coordinació. Clàusula de 
tancament: 40/2018 
Principis generals normatius autonòmics: 40/2018 
Regulació pròpia: 129/2019 
Matèries rellevants: 36/2018, 40/2018  

Govern en funcions, membres del Govern, potestat normativa, principis 
d’actuació del Govern: 40/2018 

Consultes referendàries municipals. Democràcia participativa. Formes: consulta 
ciutadana, consell de participació, audiència pública ciutadana, fòrum de 
participació i pressuposts participatius: 36/2018 

Consell Consultiu: 36/2018, 40/2018, 129/2019 
Àmbit del dictamen. Valoracions del Consell Consultiu: 36/2018, 40/2018, 129/2019 

(No distinció entre observacions substancials o no substancials) 
Consulta en part preceptiva. Abast: 129/2019 
Consulta preceptiva: 40/2018 
Consulta facultativa: 36/2018 

Procediment d’elaboració: 36/2018, 40/2018, 129/2019 
Participació d’òrgans: 36/2018, 40/2018, 129/2019 

Tècnica normativa: 36/2018, 40/2018, 129/2019 
Exposició de motius. Menció dels principis de bona regulació: 40/2018, 129/2019 
Expressions per evitar la discriminació per raó de sexe: 36/2018, 40/2018, 129/2019 
Disposicions addicionals: 129/2019 

Situació actual. Situacions jurídiques creades a l’empara d’una llei anterior: 
129/2019 

Disposicions derogatòries: 129/2019 
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Derogacions implícites o genèriques: 129/2019 
No derogació per llei del reglament vigent: 129/2019 

Disposicions finals. Vacatio legis: 129/2019 
Disposicions transitòries. Concepte: 129/2019 
Regulació d’òrgans de coordinació: 129/2019 

PROJECTES DE DECRET: 1/2019, 2/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 22/2019, 
24/2019, 25/2019, 32/2019, 33/2019, 42/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 
51/2019, 52/2019, 54/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 68/2019, 
69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 123/2019, 135/2019, 147/2019 

Aspectes de fons: 13/2019, 18/2019, 32/2019, 47/2019, 48/2019, 52/2019, 54/2019, 
57/2019, 59/2019, 64/2019, 69/2019, 117/2019, 123/2019 
Competències d’autoorganització de les administracions públiques: 59/2019, 

117/2019 
Coneixement de la llengua catalana: 13/2019, 117/2019 

Avaluació i acreditació: 13/2019 
Drets lingüístics: 117/2019 

Desenvolupament reglamentari: 123/2019 
Òrgans col·legiats: 12/2017, 18/2019, 32/2019, 48/2019, 52/2019, 64/2019, 69/2019, 

117/20019 
Composició: 12/2017, 32/2019, 52/2019, 64/2019 
Règim de funcionament: 18/2019, 32/2019, 69/2019 
Requisits de creació: 117/2019 

Procediment administratiu: 117/2019 
Règim de declaració responsable, comunicació prèvia i autorització administrativa: 

57/2019 
Règim disciplinari de la funció pública de la Comunitat Autònoma: 47/2019 
Règim sancionador: 18/2019, 32/2019, 52/2019, 57/2019, 58/2019 

Principi de presumpció d’innocència: 52/2019 
Règim i cobertura legal de les sancions: 32/2019, 57/2019 

Reserva de llei i principi de jerarquia normativa: 52/2019, 54/2019, 117/2019 
Seguretat jurídica: 32/2019 

Competències: 1/2019, 2/2019, 14/2019, 18/2019, 24/2019, 32/2019, 48/2019, 50/2019, 
52/2019, 59/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 72/2019, 123/2019, 135/2019, 
147/2019 

Distribució competencial entre l’Estat i la Comunitat Autònoma: 1/2019, 14/2019, 
24/2019, 48/2019, 52/2019, 59/2019, 123/2019 
Potestat reglamentària. Adaptació de reglaments estatals de desenvolupament de 

legislació bàsica: 48/2019 
Potestat reglamentària. Execució de la normativa estatal: 14/2019, 52/2019, 59/2019 
Matèries rellevants: 1/2019, 24/2019, 52/2019, 123/2019 

Habitatge (art. 12, 22 i 30.3 de l’EAIB): 52/2019 
Investigació, innovació i desenvolupament científic i tècnic. Establiment de 

línies pròpies d’investigació i seguiment, control i evolució dels projectes 
(art. 30.44 EAIB): 24/2019 

Mitjans de comunicació social (art. 31.7 de l’EAIB): 1/2019 
Protecció de menors: 123/2019 
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Distribució competencial entre la Comunitat Autònoma i els consells insulars: 2/2019, 
11/2017,18/2019, 32/2019, 50/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 72/2019, 
135/2019, 147/2019 
Clàusula residual o de reserva competencial (art. 69 de l’EAIB): 63/2019, 65/2019 
Principis generals normatius: 50/2019, 63/2019, 65/2019, 147/2019 
Matèries rellevants: 2/2019, 11/2017, 18/2019, 32/2019, 50/2019, 63/2019, 64/2019, 

65/2019, 72/2019, 135/2019, 147/2019 
Acció i benestar social (art. 30.15 de l’EAIB). Serveis socials i assistència social 

(art. 70.4 de l’EAIB): 50/2019, 64/2019, 72/2019, 147/2019 
Ajuts a menors víctimes de violència masclista o conjugal o relació 

anàloga: 72/2019 
Atenció social a persones implicades en un procediment judicial (Principis 

generals) i servei d’orientació a immigrants extracomunitaris: 
147/2019 

Grau de discapacitat. Reconeixement: 50/2019 
Renda per a persones en procés d’autonomia sotmeses a mesures 

administratives de protecció de menors: 64/2019 
Serveis per a joves en procés d’emancipació i regulació de la renda 

d’autonomia personal per a joves sotmesos a mesures de justícia 
juvenil: 64/2019 

Situació de dependència. Procediment per al reconeixement: 50/2019 
(Principis generals) 

Activitats classificades, espectacles públics i activitats recreatives: 11/2017 
Lloguer de vehicles (art. 31.16 de l’EAIB) – transport terrestre (art. 70.10 de 

l’EAIB): 63/2019 
Autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i 

temporal: 63/2019 
Denominació d’origen: 135/2019 (art. 30.43 de l’EAIB) 
Esport (art. 30.12 de l’EAIB): 2/2019 
Museus: 65/2019 
Ordenació dels recursos pesquers i pesca marítima: 18/2019 
Reserva marina: 32/2019 

Consell Consultiu: 1/2019, 2/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 
22/2019, 24/2019, 25/2019, 32/2019, 33/2019, 42/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 
49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 54/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 
64/2019, 65/2019, 68/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 
123/2019, 135/2019, 147/2019 
Dictàmens preceptius: 1/2019, 2/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 

22/2019, 24/2019, 25/2019, 32/2019, 42/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 
49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 
64/2019, 65/2019, 68/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 
123/2019, 135/2019, 147/2019 

Matèries rellevants: 2/2019, 11/2019, 12/2019, 14/2019, 18/2019, 22/2019, 24/2019, 
25/2019, 32/2019, 33/2019, 42/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 
50/2019, 51/2019, 52/2019, 54/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 68/2019, 
69/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 123/2019 
Bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport marítim interinsular 

per als residents: 11/2019 
Centres educatius: 54/2019, 78/2019 
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Admissió d’alumnes: 54/2019 
Requisits mínims dels centres Primer Cicle d’Educació infantil: 78/2019 

Centres educatius i sanitaris. Alimentació saludable (dieta mediterrània): 
57/2019 

Centres socioeducatius. Sistema de justícia juvenil: 123/2019 
Dependència. Reconeixement: 50/2019  
Discapacitat. Reconeixement: 50/2019 
Drets lingüístics. Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics: 117/2019 
Educació de la Primera Infància. Escoles infantils: 25/2019 
Educació secundària per a persones adultes: 107/2019 
Ensenyament d’idiomes de règim especial en escoles oficials d’idiomes. 

Ordenació: 12/2019, 33/2019 
Eleccions al parlament i als consells insulars: 22/2019, 42/2019 

Mitjans materials: 22/2019 
Compensacions econòmiques de membres de juntes electorals i de 

personal: 42/2019 
Esport. Comissió contra la Violència a l’Esport : 2/2019 
Formació sanitària especialitzada. Sistema: 48/2019 
Habitatges desocupats (Registre i cessió obligatòria en cas de grans tenidors): 

52/2019 
Joc: 51/2019, 58/2019 
Pesca. Pesca amb arts de tirada tradicional: 18/2019 
Personal estatutari. Regulació de noves categories: 68/2019 
Personal funcionari: 47/2019, 49/2019 

Règim disciplinari: 47/2019 
Regulació: 49/2019 

Personal laboral investigador. Instituts d’investigació sanitària: 24/2019 
Personal voluntari de protecció civil. Reglament: 46/2019 
Policia local. Reglament marc de coordinació: 69/2019 
Registre de formadors. Certificats de professionalitat: 14/2019 
Reserves marines: 32/2019 
Sanitat vegetal: 59/2019 (Xylella fastidiosa) 

Procediment d’elaboració: 1/2019, 2/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 22/2019, 
24/2019, 25/2019, 32/2019, 33/2019, 42/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 
51/2019, 52/2019, 54/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 
68/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 123/2019, 135/2019, 
147/2019 
Aplicació de la Llei autonòmica 1/2019: 64/2019, 78/2019, 117/2019, 123/2019, 

147/2019 
Transitorietat de la Llei autonòmica 1/2019: 4/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 

18/2019, 22/2019, 24/2019, 25/2019, 46/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 
51/2019, 52/2019, 54/2019, 57/2019, 59/2019, 63/2019, 65/2019,68/2019, 
69/2019, 72/2019, 107/2019, 135/2019 

Audiència i participació: 1/2019, 2/2019, 12/2019, 18/2019, 32/2019, 33/2019, 
50/2019, 59/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 68/2019, 69/2019, 72/2019, 
78/2019, 107/2019, 117/2019, 123/2019, 147/2019 
Certificació que acredita que les entitats i les associacions han rebut el projecte. 

Informe del secretari general: 1/2019 
Justificació de l'elecció o la selecció de les entitats: 12/2019, 33/2019, 51/2019, 
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57/2019, 64/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 147/2019 
Òrgans col·legiats de participació i consulta per raó de la matèria: 1/2019, 

2/2019, 4/2019, 18/2019, 32/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 
50/2019, 51/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 64/2019, 
65/2019, 68/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 117/2019, 
123/2019, 147/2019 

Càrregues administratives: 32/2019, 50/2019, 51/2019, 59/2019, 63/2019, 68/2019 
Contingut insuficient: 32/2019, 50/2019, 59/2019, 63/2019  
Estudi: 51/2019, 63/2019 
Manca d’estudi: 68/2019 

Compliment dels principis de bona regulació: 22/2019, 24/2019, 47/2019, 51/2019, 
52/2019, 54/2019, 58/2019 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre: 22/2019, 24/2019, 47/2019, 51/2019, 52/2019 

(incompliment), 54/2019, 58/2019 
Justificació en el preàmbul: 22/2019, 24/2019, 47/2019, 51/2019, 54/2019 (no 

inclusió), 58/2019 (no inclusió) 
Consulta prèvia: 25/2019 

Justificació de la no necessitat: 25/2019 
Impacte del projecte en el menor i la família: 59/2019 (menció necessària en la 

memòria) 
Impacte sobre l’orientació sexual i la identitat de gènere: 59/2019 (menció necessària 

en la memòria) 
Impacte sobre discapacitat (recomanació): 49/2019, 50/2019, 54/2019, 107/2019, 

117/2019, 123/2019 
Informe del servei jurídic de la conselleria: 14/2019 

Absència (no substituïble per un informe de l’ens al qual correspon la 
tramitació): 14/2019 

Memòria econòmica: 2/2019, 12/2019, 13/2019, 25/2019, 32/2019, 49/2019, 
50/2019, 51/2019, 52/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 65/2019, 69/2019, 
78/2019, 107/2019, 147/2019 
Contingut insuficient: 2/2019, 12/2019, 13/2019, 25/2019, 49/2019, 50/2019, 

52/2019, 59/2019, 65/2019, 69/2019, 107/2019, 147/2019 
Repercussió pressupostària. Falta de previsió: 2/2019, 12/2019 13/2019, 

25/2019, 49/2019, 50/2019, 52/2019, 69/2019, 107/2019,  
Repercussió pressupostària. Intervenció del secretari general 

(Llei 1/2019): 78/2019 
Memòria d’impacte normatiu: 63/2019, 69/2019, 147/2019 
Memòria justificativa de la norma: 2/2019, 12/2019, 32/2019, 33/2019, 49/2019, 

78/2019, 107/2019 
Marc normatiu insuficient: 2/2019, 12/2019, 32/2019, 33/2019, 49/2019, 

78/2019, 107/2019 
Normativa aplicable després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015. Incidència de la 

Sentència TC 55/2018: 1/2019, 2/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 
22/2019, 24/2019, 25/2019, 32/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 
51/2019, 52/2019, 54/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 65/2019, 68/2019, 
69/2019, 107/2019, 117/2019, 123/2019, 135/2019 

Òrgans consultius especialitzats. Intervenció: 1/2019, 2/2019, 18/2019, 32/2019, 
47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 
64/2019, 65/2019, 69/2019, 72/2019, 78/2019, 107/2019, 123/2019, 147/2019 
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Absència de participació (doctrina): 1/2019, 2/2019, 32/2019, 47/2019, 
48/2019, 49/2019, 50/2019, 64/2019, 72/2019, 147/2019 

Incorporació a l’expedient del resultat de la deliberació: 51/2019, 58/2019, 
59/2019, 123/2019 

Valoració de les aportacions: 65/2019 
Publicitat (art. 7 Llei 19/2013): 1/2019, 2/2019, 4/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 

18/2019, 22/2019, 24/2019, 25/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 
51/2019, 54/2019, 58/2019, 59/2019, 65/2019, 68/2019, 69/2019, 78/2019, 
107/2019, 123/2019 
Observació de la necessitat de compliment: 1/2019, 2/2019, 4/2019, 12/2019, 

13/2019, 14/2019, 18/2019, 24/2019, 25/2019, 48/2019, 51/2019, 
58/2019, 78/2019 

Compliment: 22/2019, 47/2019, 49/2019, 50/2019, 54/2019, 59/2019, 
65/2019, 68/2019, 69/2019, 107/2019, 123/2019 

Publicitat (Llei 1/2019): 78/2019 
Resolució d’inici del procediment: 64/2019, 72/2019, 147/2019 

Òrgan encarregat de la tramitació: 64/2019, 72/2019 
Unitat de mercat: 1/2019 
Urgència en la petició del dictamen del Consell Consultiu: 22/2019, 42/2019, 57/2019, 

63/2019, 78/2019 
Justificació suficient: 42/2019, 57/2019 (acord comissió parlamentària), 

63/2019 
Manca de la resolució inicial en la tramitació ordinària del procediment: 

63/2019 
Tramitació ordinària del procediment: 22/2019, 57/2019 

Tècnica normativa: 1/2019, 13/2019, 14/2019, 18/2019, 24/2019, 32/2019, 33/2019, 
42/2019, 48/2019, 51/2019, 57/2019, 58/2019, 59/2019, 63/2019, 68/2019, 69/2019, 
72/2019, 78/2019, 107/2019, 123/2019, 135/2019, 147/2019 
Annexos: 51/2019 

Remissió a l’articulat: 51/2019 
Disposicions derogatòries: 63/2019, 68/2019, 135/2019, 147/2019 

Derogacions implícites o genèriques: 68/2019, 135/2019, 147/2019 
Efectes de l’aprovació del reglament sobre la normativa existent: 147/2019 

Disposicions transitòries: 18/2019, 48/2019, 58/2019 
Expressions per evitar la discriminació per raó de sexe: 24/2019, 48/2019, 69/2019, 

123/2019 
Fórmula promulgatòria: 78/2019 

Menció en el preàmbul: 78/2019 
Fórmules indeterminades en la referència a òrgans o autoritats competents o no 

identificació d’aquests òrgans o identificació no actual: 1/2019, 14/2019, 
18/2019, 69/2019, 147/2019 
No identificació de l’òrgan amb la competència de les funcions atribuïdes en el 

projecte: 1/2019, 14/2019, 69/2019, 147/2019 
Habilitació per desenvolupar per ordre aspectes de la regulació no inclosos en el 

decret: 59/2019, 69/2019, 147/2019 
Habilitació per desenvolupar per ordre aspectes de la regulació no inclosos en el 

decret (de desenvolupament de la normativa bàsica): 48/2019 
Habilitació per desenvolupar per resolució aspectes de la regulació no inclosos en el 

decret: 59/2019 
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Habilitació per establir l’equivalència de titulacions per ordre: 13/2019 
Habilitació per actualitzar quanties i detalls complementaris per ordre: 42/2019 
Habilitació per modificar un decret mitjançant una ordre: 107/2019 
Modificacions no substancials introduïdes durant el procediment: 33/2019 (adaptació 

de la legislació bàsica estatal), 69/2019 
Preàmbul: 57/2019, 58/2019, 68/2019, 72/2019, 78/2019 

Menció del títol competencial: 57/2019, 58/2019, 72/2019, 78/2019 
Menció de la sentència a la qual es dona compliment: 68/2019 

Regulació d’un organisme autonòmic de consulta i participació: 69/2019 
Repeticions de texts normatius: 48/2019 
Normes bàsiques: 48/2019 
Tipus de reglament (decret o ordre): 59/2019, 107/2019 
Títol de la norma: 57/2019 

PROJECTES D’ORDRE: 3/2019, 53/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019, 136/2019, 137/2019 

Aspectes de fons: 91/2019, 108/2019 
Convenis. Regulació: 91/2019 

Convenis de cooperació educativa. Especificitats: 91/2019 
Òrgans col·legiats. Regulació: 108/2019 

Competències: 80/2019 
Distribució competencial entre la Comunitat Autònoma i l’Estat: 80/2019 

Potestat reglamentària. Desenvolupament de reglaments estatals bàsics: 80/2019 
Consell Consultiu: 3/2019, 53/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019, 136/2019, 137/2019 

Dictàmens facultatius: 53/2019, 91/2019 
Aplicació de la Llei 1/2019 (desplega un decret sobre el qual s’ha dictaminat): 

53/2019, 91/2019 
Dictàmens preceptius: 3/2019, 80/2019, 108/2019, 136/2019, 137/2019 

Dictamen en part organitzatiu (abast): 3/2019 
Dictamen en part preceptiu i en part facultatiu (desplega un decret sobre el 
qual s’ha dictaminat): 136/2019 

Procediment d’elaboració: 3/2019, 53/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019, 136/2019, 
137/2019 
Aplicació de la Llei 1/2019. Transitorietat: 3/2019 
Audiència i participació: 3/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019,137/2019 

Consulta prèvia. Justificació de la manca de consulta prèvia: 137/2019 
Òrgans col·legiats de participació i consulta per raó de la matèria: 3/2019, 

80/2019, 91/2019,108/2019 
Intervenció: 3/2019, 51/2019, 80/2019, 91/2019,108/2019 
Manca d’intervenció: 3/2019, 51/2019 

Impacte del projecte en el menor i la família: 80/2019 
Impacte sobre discapacitat (recomanació): 53/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019, 

137/2019 
Incidència de la STC 55/2018: 3/2019, 91/2019, 137/2019 
Memòria justificativa de la norma: 80/2019, 108/2019, 137/2019 

Marc normatiu insuficient: 80/2019 
Principis de bona regulació: 137/2019 
Valoració de les al·legacions: 108/2019, 137/2019 

Memòria econòmica: 53/2019, 80/2019, 137/2019 
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Contingut insuficient: 53/2019, 80/2019, 137/2019 
Òrgans especialitzats de consulta: 3/2019, 91/2019, 137/2019 

Manca d’intervenció: 3/2019, 91/2019, 137/2019 
Publicitat (art. 7 de la Llei 19/2013): 3/2019, 108/2019 

Observació de la necessitat de compliment: 3/2019, 108/2019 
Unitat de mercat: 137/2019 

Tècnica normativa: 3/2019, 53/2019, 80/2019, 91/2019, 108/2019, 136/2019 
Annex. Aspectes tècnics: 136/2019 
Disposicions derogatòries: 91/2019 

Retroactivitat favorable: 91/2019 
Habilitació per dictar instruccions: 3/2019 
Habilitació per al conseller: 91/2019 
Fórmules indeterminades en la referència a òrgans o autoritats competents o no 

identificació d’aquests òrgans o identificació no actual: 80/2019, 91/2019, 
108/2019 

Modificacions substancials introduïdes durant el procediment: 3/2019 
Preàmbul: 53/2019, 80/2019, 108/2019 

Habilitació per dictar l’ordre: 53/2019 
Títol competencial: 53/2019 
Principis de bona regulació: 80/2019, 108/2019 
Fórmula promulgatòria: 108/2019 

Rang jeràrquic (decret o ordre): 80/2019, 136/2019 
Aprovació del projecte d’ordre com a decret: 136/2019 

Repeticions de texts normatius: 91/2019, 108/2019 

PROJECTES DE REGLAMENTS DELS CONSELLS INSULARS: 60/2019, 61/2019 

Competències: 60/2019 
Distribució competencial entre la Comunitat Autònoma i els consells insulars: 

Potestat reglamentària (art. 72 de l’EAIB): 60/2019 
Matèries rellevants: 60/2019 

Activitats classificades, espectacles públics i activitats recreatives: 60/2019 
Consell Consultiu: 60/2019, 61/2019 

Dictamen preceptiu: 60/2019, 61/2019 
Dictamen no preceptiu. Caràcter organitzatiu: 61/2019 (no invoca el caràcter 

facultatiu) 
Procediment d’elaboració: 60/2019 

Aplicació de la Llei 1/2019. Transitorietat: 60/2019 
Òrgans consultius especialitzats. Intervenció: 60/2019 
Regulació del procediment d’elaboració: 60/2019 

Doctrina: 60/2019 
Memòria d’impacte normatiu. Insuficiència: 60/2019 
Memòria econòmica. Insuficiència: 60/2019 
Informe del secretari general: 60/2019 

Tècnica normativa: 60/2019 
Preàmbul: 60/2019 

Denominació: 60/2019 
Menció de la llei que es desplega i de les seves modificacions: 60/2019 
Principis de bona regulació i taula de vigències: 60/2019 
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Regulació d’un organisme de consulta i participació: 60/2019 
Terminologia de la norma: 60/2019 (s’ha d’adaptar a la classificació de la llei que es 

desplega) 

INTERPRETACIÓ NORMATIVA: 44/2019 

Dictamen facultatiu: 44/2019 
Legitimació: 44/2019 
Requisits: 44/2019 

Rellevància notòria. Manca de rellevància notòria: 44/2019 
Afectació directa de l’àmbit competencial: 44/2019 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 16/2019, 17/2019, 
19/2019, 20/2019, 27/2019, 28/2019, 38/2019, 39/2019, 40/2019, 55/2019, 62/2019, 66/2019, 
67/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 84/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 94/2019, 
95/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 
104/2019, 105/2019, 106/2019, 114/2019, 115/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 
122/2019, 126/2019, 127/2019, 128/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019, 
145/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA: 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 
55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 
99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 114/2019, 116/2019, 
119/2019, 120/2019, 121/2019, 127/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019, 
152/2019, 153/2019 

Doctrina general: 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 
55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 
95/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 
114/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 127/2019, 140/2019, 
141/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019, 152/2019, 153/2019  
Accés a l’historial clínic del pacient. Autorització: 121/2019 
Consentiment informat: 8/2019, 55/2019, 103/2019, 116/2019, 120/2019, 121/2019, 

141/2019, 143/2019, 152/2019 
Constància: 141/2019 
Dret bàsic del pacient a ser informat de forma comprensible: 121/2019 
Dret del pacient a la informació (alternatives) i qualitat dels serveis: 103/2019 
Exigència i contingut (riscs típics i específics): 8/2019, 55/2019, 103/2019, 

120/2019, 143/2019, 152/2019 
Forma de prestació: 55/2019 
Responsabilitat per manca de consentiment (doctrina i jurisprudència): 8/2019 
Supòsits específics: 55/2019, 116/2019 

Consentiment per representació: 55/2019 
VIH (resultats): 116/2019 

Dany desproporcionat (res ipsa loquitur): 8/2019, 85/2019, 101/2019, 119/2019 
Anormalitat del fet o estranyesa de la seqüela produïda i no gravetat del dany: 

8/2019, 85/2019  
Teoria del risc o del dany desproporcionat (doctrina): 85/2019 (dany no 



 ANNEX 3 TESAURUS 

CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2019 

126 
 

desproporcionat, STS de 24/4/2018), 101/2019 (no acreditat), 119/2019 
(no acreditat) 

Danys morals: 8/2019, 20/2019, 27/2019, 103/2019, 106/2019, 116/2019, 119/2019 
Dret personalíssim que correspon ex iure proprio al titular: 20/2019 (menció 

dels dictàmens 86/2016 i 149/2016)  
Deures dels usuaris de cooperar amb autoritats sanitàries: 116/2019 

Responsabilitat del pacient envers proves diagnòstiques: 116/2019 
Lex artis ad hoc. Criteri d’anàlisi de la relació de causalitat: 6/2019, 8/2019, 9/2019, 

16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 
74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 
100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 116/2019, 
119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 
144/2019, 152/2019, 153/2019 
Actuació mèdica. Paràmetre de valoració de la correcció de l’actuació mèdica. 

Vessant tècnica: 6/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 38/2019, 
55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 
86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 
103/2019, 104/2019, 106/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 
121/2019, 140/2019 (atenció d’urgència), 141/2019, 142/2019, 
143/2019, 144/2019, 152/2019, 153/2019 

Antijuridicitat del dany. Criteri d’exclusió de la responsabilitat patrimonial 
(manca de nexe causal): 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 
20/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 
76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 
101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019 (dany inevitable), 
116/2019, 119/2019, 120/2019 

Informació i consentiment. Inclusió d’informació de riscs inherents i 
consentiment: 6/2019, 9/2019, 17/2019, 55/2019, 67/2019, 75/2019, 
76/2019, 85/2019, 93/2019, 95/2019, 119/2019, 120/2019 (complicació 
inherent a la intervenció), 143/2019, 152/2019 

Lex artis formal (defecte de consentiment informat): 8/2019, 55/2019 
Infracció d’autonomia de la voluntat: 8/2019  
Legitimació activa: 8/2019, 55/2019 

Obligació de mitjans i no de resultats (STS de 26/6/2008 i 9/10/2012): 8/2019, 9/2019, 
17/2019, 20/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 75/2019, 76/2019, 
85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 
102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 
121/2019, 141/2019, 142/2019, 144/2019 

Pèrdua de l’oportunitat terapèutica: 9/2019, 16/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 
55/2019, 66/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 86/2019, 100/2019, 101/2019, 
102/2019 (STS de 6/2/2018), 103/2019, 106/2019, 116/2019, 121/2019, 
140/2019, 141/2019, 142/2019 
Doctrina i jurisprudència (STS de 3/12/2012, 6/2/2018 i 20/3/2018 i també 

dictàmens 26/2012 i 73/2013): 9/2019, 16/2019, 20/2019, 27/2019, 
38/2019, 55/2019, 66/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 86/2019, 
100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 106/2019, 116/2019, 
121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019 

Supòsits rellevants de reclamacions per retard de diagnòstic o de tractament 
examinats: 9/2019, 16/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 
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66/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 86/2019, 100/2019, 101/2019, 
102/2019, 103/2019, 106/2019, 116/2019, 121/2019, 140/2019, 
141/2019, 142/2019 
Error de diagnòstic i manca de mitjans: 106/2019 
Retard en el diagnòstic d’un càncer d’oïda (tumor): 9/2019 
Retard en el diagnòstic d’un càncer d’ossos: 27/2019 
Retard en el diagnòstic d’un càncer de mama: 76/2019, 103/2019 
Retard en el diagnòstic d’un càncer de pulmó: 20/2019, 102/2019, 

121/2019 
Retard en el diagnòstic d’un càncer facial (melanoma): 86/2019 
Retard en el diagnòstic d’un ictus: 66/2019 
Retard en el diagnòstic d’un tumor de genoll: 100/2019 
Retard en el diagnòstic d’una esclerosi múltiple: 74/2019 
Retard en el diagnòstic d’una esclerosi tuberosa: 75/2019 
Retard en el diagnòstic d’una miocardiopatia: 16/2019 
Retard en el diagnòstic i la intervenció quirúrgica causant de neuropatia: 

141/2019 
Retard en el diagnòstic (manca de prova radiològica) en cas de fractura 

cervical: 140/2019 
Retard en el tractament d’un càncer de pròstata (radioteràpia): 55/2019 
Retard en el tractament de retirada de catèter: 38/2019 
Retard en el tractament de VIH: 116/2019 
Retard en la comunicació del resultat de la prova diagnòstica (VIH): 

116/2019 
Retard en la pràctica d’una prova diagnòstica (TAC cervical): 101/2019 
Retard i error diagnòstic causant de patologia ortopèdica al genoll dret: 

142/2019 
Requisits generals exigibles per a la declaració de la responsabilitat de l’Administració 

pública (STSJIB de 31 de maig de 2016 i de 6 de juny de 2017): 8/2019, 9/2019, 
27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 
99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 
116/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 
143/2019, 144/2019, 152/2019, 153/2019 

Indemnització: 8/2019 
Barem d’accidents de circulació orientatiu i no vincula en l’àmbit sanitari: 8/2019  
Defecte de consentiment informat (pretium doloris). Valoració: 8/2019 

Prova: 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 55/2019, 66/2019, 
67/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 
101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 114/2019, 116/2019, 
119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 152/2019, 153/2019 
Càrrega de la prova: 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 

55/2019, 66/2019, 67/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 
101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 116/2019, 119/2019, 
120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 152/2019, 153/2019 
Administració. Principi de disponibilitat o facilitat probatòria de l’Administració: 

99/2019 (no conculcat), 119/2019 (no conculcat), 152/2019, 153/2019 
Consentiment informat (càrrega de prova per a l’Administració): 8/2019 

Reclamant. Càrrega de la prova del nexe causal i dels danys (STS de 8/3/2016): 
6/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 55/2019, 
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66/2019, 67/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 
99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 
106/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 
141/2019, 142/2019, 152/2019, 153/2019 

Procediment. Qüestions relacionades amb la tramitació del procediment: 6/2019, 9/2019, 
16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 
75/2019, 76/2019,  85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 
101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 114/2019, 116/2019, 
119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 
144/2019, 152/2019, 153/2019  
Dilació en la tramitació. Obligació de l’Administració de resoldre dins termini: 

16/2019, 17/2019, 20/2019, 74/2019, 95/2019, 100/2019, 104/2019, 
116/2019, 121/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019 

Especialitats del procediment de responsabilitat patrimonial en la Llei 39/2015: 
93/2019 

Expedient incomplet: 38/2019, 114/2019 
Manca d’informe de l’asseguradora del Servei de Salut: 38/2019, 99/2019 
No consta l’acta de la Comissió de Seguiment: 99/2019 
No consten l’historial del pacient ni les dades del triatge: 114/2019 

Inici del procediment. Normativa aplicable en la data d’inici (data de presentació de la 
reclamació): 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 
55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 
95/2019, 99/2019, 100/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 116/2019, 
119/2019, 121/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 152/2019, 153/2019 

Legitimació activa per reclamar (interessats): 6/2019, 8/2019, 16/2019, 17/2019, 
20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 
76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 95/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 
102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 114/2019, 119/2019, 120/2019, 
121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019, 152/2019, 
153/2019 
Familiars (fills, i esposa i fills) del pacient difunt: 144/2019, 152/2019, 153/2019 
Familiars (pares) representants del menor: 75/2019 
Hereus: 9/2019, 20/2019, 85/2019, 86/2019, 101/2019, 102/2019, 121/2019 
Pacient perjudicat: 6/2019, 8/2019, 16/2019, 17/2019, 27/2019, 38/2019, 

55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 76/2019, 93/2019, 95/2019, 
99/2019, 100/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 114/2019, 
116/2019, 119/2019, 120/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 
143/2019 
Reclamació per vulneració de l’autonomia del pacient: 8/2019, 116/2019 
Representació de l’interessat: 140/2019 

Falta d’acreditació: 140/2019 
Notificació. Pràctica de la notificació: 103/2019 (diversos intents per Correus) 
Quantificació dels danys invocats: 55/2019, 101/2019, 103/2019, 116/2019 

Manca de quantificació: 55/2019 
Quantia dels danys indeterminada però superior als 30.000 euros (barem): 

55/2019, 101/2019 (barem d’accidents orientatiu, no vinculant) 
Quantificació dels danys no argumentada: 103/2019, 116/2019 (danys morals) 
Tràmit essencial: 101/2019 

Tràmit d’audiència a l’interessat: 85/2019, 99/2019,101/2019 
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Reiteració del tràmit d’audiència (només per a casos específics): 85/2019, 
99/2019, 101/2019 

Respecte al principi de contradicció: 101/2019 
Sol·licitud d’ampliació del termini: 99/2019   

Tràmit d’informe del servei: 93/2019 
Informe del servei intervinent. Observació: 93/2019 

Tràmit de prova: 66/2019, 85/2019, 93/2019, 99/2019, 101/2019, 114/2019, 
144/2019, 152/2019, 153/2019 
Admissió de totes les proves proposades. No indefensió: 93/2019   
Denegació de proves documentals no conformes a dret. Indefensió: 114/2019  
Denegació de proves testificals conformes a dret. No indefensió: 66/2019, 

85/2019, 144/2019, 152/2019 
Manca de resolució expressa sobre proves sol·licitades: 153/2019 
Necessitat d’explicar els motius d’obertura de la fase probatòria: 101/2019 
Nou termini per aportar la prova pericial mèdica: 99/2019 

Sentit del dictamen. Desestimació de la reclamació (inexistència de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració. Manca de valoració de la quantia 
d’indemnització): 6/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 
38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 
86/2019, 93/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019 (inexistència de dany 
desproporcionat), 102/2019, 103/2019, 104/2019 (caiguda en un hospital 
públic, sense nexe causal), 106/2019, 116/2019 (inexistència de pèrdua 
d’oportunitat per retard en la comunicació del resultat d’una analítica VIH), 
119/2019, 120/2019, 121/2019 (prescripció de l’acció), 140/2019, 141/2019, 
142/2019, 143/2019, 144/2019, 152/2019, 153/2019 

Sentit del dictamen. Estimació total o parcial: 8/2019  
Lex artis formal. Infracció (defecte de consentiment informat): 8/2019 

Retroacció d’actuacions. Denegació de prova no conforme a dret: 114/2019 
Procediment de queixes per atenció sanitària (procediment distint del de responsabilitat 

patrimonial): 103/2019 
Termini per a l’exigència de la responsabilitat patrimonial a l’Administració: 6/2019, 

8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 
67/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 85/2019, 86/2019, 93/2019, 99/2019, 
100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 106/2019, 116/2019, 
119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019, 143/2019, 
144/2019, 152/2019, 153/2019 
Interrupció: 8/2019, 55/2019, 85/2019, 93/2019, 121/2019 

Exercici de l’acció de responsabilitat patrimonial davant la jurisdicció civil: 
8/2019, 121/2019 (no interrupció del termini)  

Exercici previ o simultani de la via penal: 55/2019, 85/2019, 93/2019 
(antecedents), 99/2019 (antecedents) 

Prescripció (doctrina): 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 55/2019, 86/2019, 
93/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 
106/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 143/2019, 
144/2019, 152/2019, 153/2019 

Actio nata: 9/2019, 17/2019, 55/2019 
Dies a quo (data d’inici del còmput): 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 

20/2019, 27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 85/2019, 86/2019, 
93/2019, 99/2019, 100/2019, 101/2019, 102/2019, 103/2019, 104/2019, 
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106/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 140/2019, 141/2019, 
143/2019, 144/2019, 152/2019, 153/2019 
Danys permanents. Dies a quo (data d’acte lesiu, de curació o d’abast de les 

seqüeles): 6/2019, 8/2019, 9/2019, 16/2019, 17/2019, 20/2019, 
27/2019, 38/2019, 55/2019, 66/2019, 67/2019, 93/2019, 99/2019, 
100/2019, 103/2019, 104/2019 (data de l’informe de Rehabilitació: 
estabilització de lesions), 106/2019, 116/2019, 119/2019, 120/2019, 
121/2019, 143/2019 

Invalidesa absoluta. Declaració de l’INSS: 16/2019 
Mort del pacient: 20/2019, 85/2019, 86/2019, 101/2019, 102/2019, 121/2019 

(el dies a quo és la data de defunció no la d’accés a l’historial clínic), 
144/2019, 152/2019, 153/2019 

Reclamació conjunta: 143/2019 
Tractament: 9/2019, 103/2019, 116/2019 

Retard en l’aplicació del tractament o absència d’informació dels riscs 
que se’n deriven. Seqüeles: 9/2019, 103/2019,  

Retard en la informació del resultat de prova. Seqüeles: 116/2019  
Supòsit de prescripció de l’acció: 121/2019 
Termini de prescripció i no de caducitat: 102/2019, 106/2019, 120/2019 

Pro actione. Principi pro actione: 6/2019, 20/2019 

ESPAIS PÚBLICS, OBRES PÚBLIQUES I ALTRA ACTIVITAT ADMINISTRATIVA: 7/2019, 10/2019, 
19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 96/2019, 97/2019, 
98/2019, 105/2019, 115/2019, 122/2019, 126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 

Administració pública intervinent: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 
62/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 
115/2019, 122/2019, 126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Autonòmica: 62/2019, 96/2019, 98/2019, 122/2019, 126/2019  
Insulars: 7/2019, 10/2019, 97/2019 
Municipals: 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 

105/2019, 115/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Casuística: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 

84/2019, 94/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 122/2019, 
126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Accident laboral: 96/2019 (vid. Educació a Casuística) 
Actes i disposicions reglamentàries. Anul·lacions d’actes i disposicions reglamentàries: 

97/2019, 122/2019, 126/2019 
Anul·lació d’actes: 97/2019 (vid. Protecció de menors a Casuística) 
Anul·lació de bases i convocatòries d'oficines de farmàcia: 122/2019, 126/2019 

Administració pública (ocupadora): 94/2019   
Educació: 62/2019, 96/2019, 98/2019 

Agressió a un estudiant: 98/2019 
Assetjament: 62/2019 
Accident laboral per imprudència d'un professor: 96/2019 

Farmàcia: 122/2019, 126/2019 
Instal·lacions públiques (no vies públiques): 96/2019 (vid. Educació a Casuística), 
105/2019 (vid. Servei municipal d'aigües a Casuística)  
Manca de cotització a la Seguretat Social (d'una Administració): 94/2019 
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Protecció de menors: 10/2019, 97/2019 
Actuacions irregulars o incorrectes però no anul·lades judicialment: 10/2019 
Actuacions anul·lades judicialment: 97/2019  

Recursos humans: 62/2019  
Actuacions de la direcció d'un centre escolar i servei de prevenció de riscs 

laborals: 62/2019 
Retribucions: 94/2019 (vid. Administració pública, ocupadora) a Casuística) 
Servei públic municipal d'aigües: 105/2019 
Vies públiques. Conservació i manteniment de les vies públiques: 7/2019, 19/2019, 

28/2019, 39/2019, 40/2019, 73/2019, 84/2019, 115/2019, 128/2019, 
145/2019, 151/2019  
Accidents de bicicleta: 28/2019 
Accidents de trànsit: 7/2019  
Caigudes de vianants: 19/2019, 39/2019, 40/2019, 73/2019, 84/2019, 

115/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019  
Centre històric amb especials condicions d'empedrat: 19/2019 
Xarxa ferroviària i carrer urbà: 28/2019 

Doctrina general: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 
73/2019, 84/2019, 94/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 
122/2019, 126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 

Actes administratius i disposicions generals: 97/2019, 122/2019, 126/2019 
Anul·lació d’actes administratius: 97/2019 (peculiaritats dels actes de Protecció 

de Menors), 122/2019, 126/2019 
Anul·lació de disposicions generals: 122/2019, 126/2019 (casos peculiars amb 

diversitat de procediments judicials) 
Institut de la responsabilitat patrimonial i legislació aplicable: 7/2019, 10/2019, 

19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 
96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 122/2019, 126/2019, 
128/2019, 145/2019, 151/2019 
Mitjà inidoni. Reclamació de la pensió de jubilació d'un empleat públic: 

94/2019 (temporalitat de l'acció) 
Risc dels empleats públics i legitimació activa dels empleats públics: 62/2019 (vid. 

Conflicte laboral i no assetjament laboral a  Nexe causal); 94/2019; 96/2019 
(manteniment d’instal·lacions i participació del perjudicat) 

Risc creat pel servei públic i estàndards de seguretat exigible: 7/2019, 19/2019 (STSJIB 
de 10/12/2013), 28/2019, 39/2019, 40/2019, 73/2019, 84/2019, 115/2019, 
128/2019, 145/2019, 151/2019 (STSJIB de 22/7/2016) 

Tesi de la causalitat adequada i no de l’exigència d’una causalitat directa, immediata i 
exclusiva: 19/2019, 28/2019, 84/2019 (STSJIB 17.7.2016)  

Vies públiques. Manteniment de vies públiques i diligència. Participació del perjudicat: 
7/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 73/2019, 84/2019, 115/2019, 
128/2019, 145/2019, 151/2019  

Indemnització: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 
84/2019, 94/2019, 96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 122/2019, 
126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Barem de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la 

valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de 
circulació: 7/2019, 28/2019, 151/2019  

Concurs de la persona perjudicada: 7/2019, 28/2019, 62/2019 (vid. Conflicte laboral i 
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no assetjament laboral a Nexe causal), 84/2019,  96/2019  
Dany moral: 62/2019 (inexistència), 151/2019 (no és autònom) 
Deficient quantificació: 7/2019 (bases per determinar-la), 28/2019 (de 

l'Administració), 126/2019 (prematura) 
Desestimació: 19/2019, 39/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 96/2019, 97/2019, 

98/2019 (prescripció), 105/2019, 115/2019, 122/2019 (prescripció), 128/2019, 
145/2019 
Anàlisi del fons de l’assumpte: 19/2019, 39/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 

96/2019, 97/2019, 98/2019 (prescripció), 105/2019, 115/2019, 122/2019 
(prescripció), 128/2019, 145/2019 

Manca d’anàlisi del fons de l’assumpte a causa de defectes procedimentals 
(retroacció o d'altres): 10/2019, 40/2019 (vid. 145/2019), 94/2019, 
122/2019, 126/2019 

Estimació parcial de la reclamació: 7/2019, 28/2019, 151/2019 
Quantia. Actualització de la quantia a la data de l’abonament: 7/2019, 28/2019, 
151/2019 
Quantia. Moderació de la responsabilitat: 7/2019 (85 %), 28/2019 (75 %), 151/2019 
(50 %) 
Reparació íntegra. Criteri de la reparació íntegra: 28/2019, 122/2019, 126/2019 
Reparació parcialment ja abonada: 105/2019 (participació d'una fundació gestora) 

Nexe causal: 7/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 
96/2019, 97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Anàlisi de la concurrència amb l'Administració d'altres ens del sector públic, 

contractistes o tercers: 28/2019, 40/2019, 62/2019, 98/2019, 105/2019 
(fundació gestora), 145/2019 

Concurrència amb concessionària de servei ferroviari en zona urbana: 28/2019  
Acte anul·lat dins el marge de tolerància o raonabilitat: 97/2019 
Conflicte laboral i no assetjament laboral (distinció): 62/2019 
Incompliment del deure de vigilància o diligència exigibles del perjudicat: 19/2019, 

39/2019, 73/2019, 84/2019, 96/2019, 115/2019, 128/2019, 145/2019 
Intervenció del perjudicat: 7/2019, 28/2019, 151/2019 

Concurs amb culpa de la víctima: 7/2019, 19/2019, 28/2019, 84/2019, 96/2019, 
151/2019 
Accident de bicicleta: 28/2019 
Accident de moto: 7/2019 
Caigudes de vianants: 151/2019 

Culpa exclusiva de la víctima: 19/2019, 84/2019, 96/2019 
Prescripció del dret d’indemnització: 94/2019, 97/2019, 98/2019, 122/2019 

Acció prematura: 94/2019 
Acció prescrita: 98/2019 (acció civil inidònia), 122/2019 
Anul·lació d’actes administratius: 97/2019, 122/2019 

Dies a quo: 97/2019, 122/2019 
Data de notificació de sentència civil que corregeix l'Administració: 

97/2019 
Publicació de les llistes d'adjudicació d'oficines de farmàcia: 122/2019 

Procediment. Qüestions rellevants relacionades amb el procediment: 7/2019, 10/2019, 
19/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 62/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 96/2919, 
97/2019, 98/2019, 105/2019, 115/2019, 126/2019, 128/2019, 145/2019, 151/2019 
Administració consultant: 151/2019 (la competència per consultar és del batle, 
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indelegable) 
Audiència: 19/2019, 98/2019 

Repetició innecessària: 19/2019 (després de la proposta de resolució es pot 
considerar l’audiència davant el Consell Consultiu) 

No sempre és exigible donar audiència a l'asseguradora: 98/2019 
Dilatació injustificada en la tramitació: 19/2019, 28/2019 
Legitimació activa. Relacions d'empleats públics (concepte de particulars): 62/2019, 

94/2019, 96/2019 
Legitimació passiva (problemes d'imputació de l'Administració amb o sense tercers): 

28/2019, 40/2019, 62/2019 
Llei aplicable. Vigent a la data d'incoació: 7/2019, 10/2019, 40/2019, 73/2019, 

94/2019, 96/2019 
Prova: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 28/2019, 39/2019, 73/2019, 84/2019, 94/2019, 

96/2019, 97/2019, 105/2019, 115/2019, 126/2019, 128/2019, 145/2019, 
151/2019 
Càrrega de la prova. Distribució entre reclamant i Administració: 7/2019, 

10/2019, 28/2019, 96/2019, 105/2019, 145/2019, 151/2019 
Doctrina general: 7/2019, 10/2019, 19/2019, 84/2019, 96/2019, 115/2019, 

128/2019, 145/2019, 151/2019 
Denegació de proves pertinents (amb indefensió): 10/2019 (exigències de còpia 

de l’expedient, retroacció del procediment) 
Insuficiència de prova de la part reclamant: 73/2019, 105/2019 
Pràctica de la prova (i formalitats): 145/2019 (testifical, anàlisi de les 
formalitats de la LEC) 
Principi de facilitat probatòria (o inversió de la càrrega): 28/2019, 39/2019, 

84/2019, 96/2019 
Prova sobre els danys: 7/2019 (dificultats, bases per a la determinació), 

28/2019, 94/2019 (càlcul de la pensió de jubilació), 96/2019, 105/2019, 
145/2019, 151/2019 

Valoració de la prova: 28/2019, 73/2019 (testifical), 84/2019, 94/2019, 97/2019 
(informe de l'Administració), 115/2019, 126/2019, 151/2019 

Suspensió del procediment (art. 22.1.g de la Llei 39/2015): 126/2019 

REVISIÓ D’OFICI: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 34/2019, 
35/2019, 41/2019, 43/2019, 70/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 87/2019, 92/2019, 109/2019, 
110/2010, 111/2019, 112/2019, 124/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 138/2019, 
146/2019, 148/2019, 149/2019 

ACTES ADMINISTRATIUS (NUL·LITAT PER CAUSES DELS ARTICLES 62.1 DE LA LLEI 30/1992 O 
47.1 DE LA LLEI 39/2015): 4/2019, 21/2019, 34/2019, 35/2019, 43/2019, 70/2019, 81/2019, 
92/2019, 111/2019, 130/2019, 138/2019, 148/2019, 149/2019 

Causa de l’article 62.1.e de la Llei 39/2015 (anterior art. 62.1.e de la Llei 30/1992): 
111/2019 
Funció pública: 111/2019 

S’hi dona la causa: 111/2019 
Causa de l’article 47.1.f de la Llei 39/2015 (anterior art. 62.1.f de la Llei 30/1992): 4/2019, 

21/2019, 35/2019, 43/2019, 70/2019, 81/2019, 149/2019 
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Funció pública: 21/2019, 35/2019, 81/2019, 149/2019 
Ajudes: 81/2019 

S’hi dona la causa: 81/2019 
Carrera professional: 35/2019 

S’hi dona la causa: 35/2019 
Complement d’antiguitat: 21/2019 

S’hi dona la causa: 21/2019 
Complement de director: 149/2019 

No s’hi dona la causa: 149/2019 
Sexennis: 43/2019 

S’hi dona la causa: 43/2019 
Urbanisme: 70/2019 

No s’hi dona la causa: 70/2019 
Universitat (reconeixement de crèdits): 4/2019 

S’hi dona la causa: 4/2019 
Causa de l’article 47.1.g de la Llei 39/2015 (anterior art. 62.1.g de la Llei 30/1992): 

92/2019, 130/2019 
Encàrrecs de gestió: 92/2019 

S’hi dona la causa: 92/2019 
Permís d’activitat d’un quiosc-bar: 130/2019 

No s’hi dona la causa: 130/2019 
Causes específiques de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (art. 147 de la LUIB): 

70/2019 
No s’hi dona la causa: 70/2019 

Causes específiques de la Llei general tributària (art. 217 de la LGT): 148/2019 
S’hi dona la causa: 148/2019 

CONTRACTACIÓ IRREGULAR: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 41/2019, 77/2019, 87/2019, 
109/2019, 112/2019, 124/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 146/2019 

Caràcter inidoni i excepcional de la via de revisió d’ofici: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 
31/2019, 41/2019 77/2019, 87/2019, 112/2019, 132/2019, 133/2019, 146/2019 

Instrucció 2/2012: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 41/2019, 77/2019, 87/2019, 
112/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 146/2019 

Nul·litat dels actes (tàcits o expressos) de preparació o d’adjudicació de contractes: 
5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 41/2019, 77/2019, 87/2019, 109/2019, 
112/2019, 124/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 146/2019   
Causa de l’article 47.1.e de la Llei 39/2015: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 

87/2019, 124/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 146/2019 
Causa de l’article 47.1.f de la Llei 39/2015: 124/2019 
Causa de l’article 47.1.g de la Llei 39/2015 en relació amb l’article 32 del TRLCSP: 

5/2019, 112/2019, 131/2019, 133/2019, 146/2019 
Administració de les Illes Balears: 112/2019, 131/2019, 146/2019 
Ens i organismes públics autonòmics: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 

41/2019, 77/2019, 132/2019, 133/2019 
Servei de Salut: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 41/2019, 77/2019, 

132/2019, 133/2019 
Entitats locals: 109/2019, 124/2019 

Pròrroga tàcita i verbal: 5/2019, 30/2019, 77/2019, 132/2019 
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DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES: 23/2019, 79/2019 

Funció pública (pactes i acords dels complements retributius): 23/2019 
Reglament municipal de regulació del servei de galeres: 79/2019 

Causes de l’article 47.2 de la Llei 39/2015: 23/2019, 79/2019 
No s’hi dona la causa: 79/2019 
S’hi dona la causa: 23/2019 

DICTAMEN PRECEPTIU I VINCULANT DEL CONSELL CONSULTIU: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 
23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 34/2019, 35/2019, 41/2019, 43/2019, 70/2019, 77/2019, 
79/2019, 81/2019, 87/2019, 92/2019, 109/2019, 110/2019, 111/2019, 124/2019, 130/2019, 
131/2019, 132/2019, 133/2019, 138/2019, 146/2019, 148/2019, 149/2019 

INADMISSIÓ: 109/2019  

Possible causa d’inadmissió: 109/2019 
Interposició d’un recurs contra l’acte (obliga l’Administració a utilitzar la via 

ordinària): 109/2019  

LÍMITS A LA REVISIÓ (ARTICLE 106 DE LA LLEI 30/1992 I ARTICLE 110 DE LA LLEI 39/2015): 4/2019, 
5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 35/2019, 41/2019, 43/2019, 79/2019, 
81/2019, 87/2019, 110/2019, 111/2019, 124/2019 

Concurrència: 79/2019 
No concurrència: 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 35/2019, 

41/2019, 43/201981/2019, 87/2019, 110/2011, 111/2019, 124/2019 
Estudi detallat de la no concurrència: 43/2019 
Estudi general de la no concurrència: 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 

31/2019, 35/2019, 41/2019, 81/2019, 87/2019, 110/2011, 111/2019, 124/2019 

PROCEDIMENT: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 34/2019, 
35/2019, 41/2019, 43/2019, 70/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 87/2019, 109/2019, 110/2019, 
111/2019, 112/2019, 124/2019, 130/2019, 131/2019, 132/2019, 133/2019, 138/2018, 146/2019, 
148/2019 

Caducitat (anàlisi i còmput del termini en procediments iniciats d’ofici): 4/2019, 5/2019, 
21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 34/2019, 35/2019, 43/2019, 77/2019, 
79/2019, 81/2019, 87/2019, 109/2019, 110/2019, 112/2019, 124/2019, 130/2019, 
138/2019, 146/2019, 148/2019 
Manca de caducitat del procediment: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 

30/2019, 31/2019, 34/2019, 35/2019, 43/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 
87/2019, 110/2019, 124/2019, 130/2019, 146/2019, 148/2019 

Caducitat del procediment: 109/2019, 112/2019, 138/2019,  
Òrgan competent per resoldre:  4/2019, 5/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 

34/2019, 41/2019, 70/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 87/2019, 109/2019, 
111/2019, 112/2019, 124/2019, 130/2019,131/2019, 132/2019, 146/2019, 148/2019 
Àmbit autonòmic (article 54 de la Llei 3/2003): 34/2019, 81/2019, 112/2019, 

131/2019, 146/2019 
Ens i organismes públics autonòmics. Servei de Salut: 5/2019, 29/2019, 30/2019, 
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31/2019, 41/2019, 77/2019, 87/2019, 111/2019, 132/2019 
Àmbit local (article 22.2.j de la LBRL): 23/2019, 70/2019, 79/2019, 109/2019, 

124/2019, 130/2019, 148/2019 
Universitat de les Illes Balears: 4/2019 

Suspensió de l’acte objecte de revisió: 81/2019, 110/2019, 124/2019, 138/2019 
Òrgan competent: 81/2019, 110/2019, 124/2019, 138/2019 

Tràmits essencials (anàlisi):  4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 
31/2019, 34/2019, 35/2019, 43/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 109/2019, 
110/2019, 111/2019, 124/2019,  146/2019, 148/2019 
Inici: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 34/2019, 

35/2019, 43/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 109/2019, 110/2010, 
111/2019, 124/2019, 148/2019 
A instància de part: 111/2019, 124/2019 

Execució de sentència: 111/2019 
Representació de l’interessat: 124/2019 

D’ofici: 4/2019, 5/2019, 21/2019, 23/2019, 29/2019, 30/2019, 31/2019, 
34/2019, 35/2019, 43/2019, 77/2019, 79/2019, 81/2019, 109/2019, 
110/2019, 124/2019, 148/2019 
Inici d’ofici a petició d’una altra Administració: 34/2019 

Audiència: 110/2019 
Defectes: 110/2019 

Retroacció del procediment: 110/2019 
Prova: 34/2019 

Defectes: 34/2019 
Incorporació de tràmits de procediment caducat: 146/2019 

Procediment específic de la LGT: 148/2019 

REINTEGRAMENT D’EMOLUMENTS: 43/2019 

Aplicació del termini de prescripció: 43/2019 

TEMPUS REGIT ACTUM 

Aplicació del principi tempus regit actum: 4/2019, 5/2019, 23/2019, 34/2019, 77/2019, 
81/2019, 109/2019, 111/2019, 132/2019, 133/2019 
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