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I. SESSIONS
L’any 2012 el Consell Consultiu ha dut a terme 13 reunions, que corresponen a les
dates següents:
18 de gener
15 de febrer
14 de març
8 d’abril
27 d’abril
23 de maig
5 de juny
9 de juliol
31 de juliol
12 de setembre
3 d’octubre
7 de novembre
12 de desembre
De cada una de les sessions se’n va estendre acta. Les actes, un cop aprovades pel
Ple, consten en l’arxiu del Consell Consultiu.
II. DADES GENERALS DEL 2012

Durant el període a què fa referència aquesta memòria s'han presentat en el Consell
Consultiu 178 sol·licituds de dictàmens, de les quals 40 s'han retornat i 138 han
donat lloc a un expedient.
Durant l’any 2012, s'han emès 123 dictàmens; 25 d'aquests dictàmens provenen
d’expedients tramitats l’any 2011.

Consultes
Devolucions
Expedients
Dictàmens

178
40
138
123

En el gràfic següent es pot observar el contrast entre les dades generals sobre la
funció consultiva desenvolupada l’any 2012 i les de l'any 2011.
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Contrast de les dades generals amb les de l'any 2011
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Del quadre se’n desprèn que l’activitat portada a efecte durant l’any 2012, quant al
nombre d’expedients i de consultes, és semblant a la de l'any 2011.
Ara bé, l'any 2012 s'ha aprovat un 20,13 % menys de dictàmens que l'any 2011.
A més, l'any 2012 hi ha un 33,33 % més de consultes retornades que l'any 2011. Cal
afegir-hi també que el nombre més alt de consultes que s’han retornat són de
responsabilitat patrimonial, principalment perquè no s’havia atorgat al llarg del
procediment el tràmit d’audiència a l'interessat o per incompleció de l'expedient.
III. CONSULTES REBUDES
1. Administració consultant
— Distribució de consultes per administracions
Any 2012
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

122

Consells insulars

19

Ajuntaments

35

Administració corporativa

2
Total de consultes rebudes

178

— Percentatge de consultes presentades per les administracions consultants
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Les representacions gràfiques anteriors posen de manifest que l’entitat que formula
més consultes a aquest òrgan és l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb un
total de 122; és a dir, un 68,54 % de les consultes provenen d’aquesta Administració.
A continuació es compara el nombre de consultes presentades per les diferents
administracions durant l’any 2012 i l'any 2011.

2011

2012

Administració CAIB

113

122

Consells insulars

25

19

Ajuntaments

31

35

Administració General de l'Estat

1

0

Administració corporativa

0

2

Total

170

178

El gràfic anterior palesa que el nombre total de consultes rebudes no experimenta
variacions substancials respecte de l'any 2011.
Ara bé, de les dades del gràfic anterior en cal destacar la minva del nombre de
consultes rebudes dels consells insulars, concretament un 24 % respecte de l'any
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anterior. Aquest descens es produeix per la poca activitat reglamentària que els
consells insulars han dut a terme durant el 2012.
2. Consultes per matèries
En la taula següent es mostra la distribució per matèries del total de consultes
rebudes i els resultats es comparen amb els de l'any 2011.
Anys

2011

2012

Avantprojectes de llei

3

0

Conflictes en defensa
de l’autonomia local

0

0

Projectes de disposicions
reglamentàries

62

47

41
12

24
20

9

3

11

20

Consultes sobre
interpretació normativa

1

3

Declaració d'interès general

0

2

Responsabilitat patrimonial

72

81

Responsabilitat patrimonial
(acabaments convencionals)

1

0

Revisió d’ofici

16

19

Recurs extraordinari de revisió

1

2

Transaccions judicials i extrajudicials

0

1

Urbanisme i ordenació del territori

3

3

— Projectes de decret
— Projectes d’ordre
— Projectes de reglament
dels consells insulars
Contractació

Com l'any precedent, gran part de les consultes rebudes per aquest òrgan durant
l'any 2012 es refereixen a projectes de disposicions reglamentàries i de
reclamacions de responsabilitat patrimonial.
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Respecte de l'any 2012, cal destacar l'augment de consultes de contractació. Cal dir
que han augmentat un 81,82 % respecte de l'any 2011.
IV. INCIDÈNCIA DE LA LLEI 5/2010, DE 16 DE JUNY, REGULADORA DEL
CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARES, EN EL NOMBRE DE
CONSULTES REBUDES
Tal com ja s'ha esmentat en les darreres memòries, una de les novetats més
significatives que ha introduït la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu, en relació amb les competències del Consell Consultiu ha estat excloure
del dictamen preceptiu d'aquest òrgan els projectes d'ordre sobre l’aprovació de les
bases reguladores de subvencions i les reclamacions d'indemnització 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
quan la quantia reclamada no sigui superior a 30.000 euros.
La previsió de fixar, en matèria de responsabilitat patrimonial, el límit de la consulta
preceptiva d’aquest òrgan en una quantitat reclamada superior a 30.000 euros,
després de quasi dos anys, es reflecteix en una notable disminució del nombre de
consultes rebudes en aquesta matèria i, per tant, del nombre total anual.
Concretament, aquesta previsió implica una disminució d’un 52,07 % de les
consultes respecte de l'any 2009.
Altrament, haver exclòs del dictamen preceptiu els projectes d'ordre sobre
l’aprovació de les bases reguladores de subvencions no ha influït en el nombre de
consultes rebudes de projectes d'ordre.
En el gràfic següent es mostren l'evolució i el contrast de les consultes de projectes
d'ordre i de responsabilitat patrimonial de l'any 2009 a 2012.
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A continuació en el gràfic següent compararem el nombre total de consultes rebudes
de l'any 2009 al 2012 en matèria de responsabilitat patrimonial i el nombre de
consultes rebudes sobre altres matèries (projectes normatius, interpretació
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normativa, urbanisme, ordenació del territori, etc.); després n’extraurem algunes
conseqüències.
En el gràfic anterior s'observa que, després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2010,
de 16 de juny, el nombre de consultes de responsabilitat patrimonial disminueix
notablement i se situa, a partir de l'any 2011, per sota del nombre de consultes que
s'han rebut sobre altres matèries de consulta preceptiva o facultativa alienes a la
responsabilitat patrimonial.
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Entrada en vigor de la Llei 5/2010, de 16 de juny.
En matèria de responsabilitat patrimonial només
és preceptiu el dictamen quan la quantia supera
els 30.000 euros.

D’altra banda podem observar que, des de l'any 2009, les consultes sobre matèries
alienes a la responsabilitat patrimonial augmenten discretament.
En definitiva, l'augment des de l'any 2009 de les consultes sobre matèries alienes a
la responsabilitat patrimonial i, principalment, l'entrada en vigor de la Llei 5/2010, de
16 de juny, comporta que l'any 2012 l'activitat consultiva d'aquest òrgan deixi de
centrar-se en l'elaboració de dictàmens de responsabilitat patrimonial i n'elabori més
sobre altres matèries que tenen més complexitat jurídica, com la contractació o la
revisió d'ofici d'actes i disposicions administratives. Concretament l'any 2012
l'activitat consultiva sobre matèries alienes a la responsabilitat patrimonial implica un
54,49 % de les consultes totals; en canvi, l’any 2009, representava un 28,16 %.

V. DICTÀMENS EMESOS
1. Entitats consultants
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El quadre següent mostra el total de dictàmens aprovats durant l’any 2012,
distribuïts segons l’entitat sol·licitant.
Any 2012
Entitat sol·licitant
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Consells insulars

99
9

Ajuntaments

15

Total de dictàmens emesos

123

A continuació es detallen en el gràfic els percentatges anuals de dictàmens en
relació amb l’Administració sol·licitant.

Comparació entre el total de dictàmens aprovats el 2012, distribuïts segons
l’entitat consultant, i les dades corresponents als anys 2010 i 2011
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Gràfic comparatiu amb els dictàmens d'altres anys
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La dada més significativa del gràfic anterior és el descens del nombre de dictàmens
emesos a sol·licitud dels consells insulars, respecte de l'any anterior, i dels
ajuntaments, respecte dels anys 2010 i 2011.

El nombre de dictàmens emesos a sol·licitud de l’Administració de la Comunitat
Autònoma no ha sofert modificacions considerables.
A continuació es detalla la distribució dels dictàmens dins cada una de les
entitats sol·licitants

1.1. Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Any 2012
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació
Conselleria de Presidència
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques

7
10
9
5
8

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental
Servei de Salut de les Illes Balears
Servei d'Ocupació de les Illes Balears

1
52
1

Total de dictàmens
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1.2. Consells insulars
Any 2012
Consell Insular d'Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

4
2
3
0

Total de dictàmens

9
Any 2012

1.3. Ajuntaments
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Mancomunitat Pla de Mallorca
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Total de dictàmens

1
1
2
1
1
2
2
1
3
1

15

2. Dictàmens emesos per matèries
Durant l’any 2012, la majoria de dictàmens aprovats són de responsabilitat
patrimonial, seguits dels de disposicions normatives; no se n'ha elaborat cap sobre
avantprojectes de lleis o sobre conflictes en defensa de l'autonomia local.
L’elaboració de dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial ocupa durant
l’any 2012 un 50,41 % de l’activitat consultiva, mentre que els emesos en matèria de
disposicions reglamentàries n’ocupa un 29,27 %.
En el quadre següent s’exposa la distribució total dels dictàmens per matèries.
Any 2012
a) Avantprojectes de llei

0

b) Conflictes en defensa de l’autonomia local

0

c) Projectes de disposicions normatives
— Projectes de decret
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— Projectes d’ordre
— Projectes de reglament dels consells insulars
d) Contractació

11
1
10

e) Consultes sobre interpretació normativa

3

f) Declaració d'interès general

1

g) Responsabilitat patrimonial

62

h)Transaccions judicials o extrajudicials

1

i) Recurs extraordinari de revisió

1

j) Revisió d'ofici

7

k) Urbanisme i ordenació del territori

2

Percentatge de dictàmens emesos l’any 2012 per matèries

Consultes sobre
interpretació
normativa 2,44 %

Contractació
8,13 %

Recurs extraordinari
de revisió 0,81%
Urbanisme i
ordenació del
territori 1,63 %

Responsabilitat
patrimonial 50,41%

Revisió
d'ofici 5,69 %

Transaccions judicials i
extrajudicials 0,81%
Declaració d' interès
general 0,81 %

Projectes de
disposicions
reglamentàries
29,27 %

Seguidament s’inclou un gràfic en què es poden observar els canvis que s’han
produït des de l’any 2010.

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

32

SEGONA PART

Funció consultiva

150

Dictàmens

135
120
105
90

2010

75

2011

60

2012

45
30
15
0

Matèries

a

b

c

d

e

f

a) Avantprojectes de llei
b) Conflictes en defensa de l'autonomia local
c) Projectes de disposicions administratives
d) Contractació
e) Consultes sobre interpretació normativa
f) Declaració d'interès general

g

h

i

j

k

g) Responsabilitat patrimonial
h) Transaccions judicials o extrajudicials
i) Recurs extraordinari de revisió
j) Revisió d'ofici
k) Urbanisme i ordenació del territori

3. Dictàmens per matèries i distribuïts en funció de l’Administració consultant
A continuació analitzarem sobre quines matèries cada una de les administracions
consultants genera activitat consultiva en aquest òrgan.
3.1. Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Total de dictàmens emesos a petició de l'Administració de la CAIB: 99
Desglossament per matèries
60
50
40

52

Responsabilitat
patrimonial

35

Projectes de disposicions
reglamentàries

30
20
10

Declaració interès
general

Revisió
d'ofici

5

1

1

Consultes sobre
interpretació
normativa

3

1

1

0

Transaccions
judicials
o extrajudicials
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L’activitat consultiva generada per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears durant l'any 2012 se centra bàsicament en reclamacions per
responsabilitat patrimonial, projectes de disposicions reglamentàries i revisions
d’ofici.
3.2. Consells insulars
Total de dictàmens emesos a petició dels consells insulars: 9
Desglossament per matèries
4

Consultes sobre
interpretació
normativa

3

Projectes de
reglament

2

Responsabilitat
patrimonial

1

1

2

Contractació
Urbanisme i
ordenació del
territori

3

2

1

0

Es pot observar que l’activitat consultiva dels consells insulars generada l'any 2012
és bàsicament en matèria de contractació, mentre que en matèria de normativa ha
estat pràcticament inexistent.
3.3. Ajuntaments

Total de dictàmens emesos a petició dels ajuntaments: 15
Desglossament per matèries
14
12
10

Responsabilitat
patrimonial

9

8
6

Contractació

4

Revisió
d'ofici

2

2

4

0
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En aquest gràfic s’observa que l’activitat consultiva que generen els ajuntaments
durant l'any 2012 és bàsicament en matèria de responsabilitat patrimonial.

4. Caràcter dels dictàmens emesos

Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu

116

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu

5

Dictàmens en què el Consell Consultiu adverteix que
la consulta s'ha plantejat de manera indeguda

2

Dictàmens sol·licitats amb caràcter d'urgència

14

— Dictàmens en els quals el Consell Consultiu entén que no
concorre la causa d'urgència invocada
— Dictàmens en els quals el Consell Consultiu entén motivada la sol·licitud
amb caràcter d'urgència

4
10

Els dictàmens emesos per aquest Consell Consultiu amb caràcter facultatiu durant
l’any 2012 són:
— Dictamen núm. 15/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula
l'estructura dels òrgans competents per a conèixer i resoldre les reclamacions
economicoadministratives que es produeixen en l'àmbit de la gestió econòmica,
financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 22/2012, relatiu al Projecte de decret sobre la percepció
d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
en l’exercici de les seves funcions.
— Dictamen núm. 57/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Servei
de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 66/2012, relatiu a la consulta facultativa sobre una suposada
discordança entre la legislació, el Pla Parcial i el PTI a l’àmbit del sector 7 de les
Normes subsidiàries de Capdepera.
— Dictamen núm. 67/2012, relatiu a la consulta formulada pel Consell Insular
d’Eivissa en relació amb l’aplicació de l’article 195.3 de la Llei 30/2007, de 20
d’octubre, en l’àmbit local.

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

35

SEGONA PART

Funció consultiva

Els dictàmens del Consell Consultiu en els quals s'adverteix que la consulta s'ha
plantejat de manera inadequada són:
— Dictamen núm. 68/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l’entitat mercantil A contra l’Ajuntament de Llucmajor per la no revisió
de les tarifes de la concessió del servei d’aigües del municipi.
— Dictamen núm. 94/2012, relatiu a la consulta formulada pel president del Consell
Insular de Formentera «sobre les derivacions que, per a les competències del
Consell Insular de Formentera, comporta la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març», de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Aquest dictamen conté un vot particular que formulen
la consellera Maria Ballester Cardell, la consellera Carmen Fernández González i el
conseller Joan Oliver Araujo.
5. Disposició o resolució adoptada per l’Administració consultant en relació
amb els dictàmens emesos
5.1. Comunicació de la disposició o la resolució adoptada
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 objecte de dictamen l’òrgan competent n’ha de donar compte a aquest
Consell en el termini de quinze dies.
En les taules següents s’hi indica el nombre de disposicions i resolucions en relació
amb les quals el Consell Consultiu ha emès dictamen i es compara amb el nombre
total de comunicacions que els diferents òrgans consultants han dut a terme.
5.1.1. Disposicions normatives
Total de dictàmens emesos

36

Total de comunicacions sobre les disposicions adoptades

27

Sense comunicació

9

5.1.2. Altres procediments tramitats per les administracions públiques de les
Illes Balears dels quals s’ha sol·licitat el dictamen del Consell Consultiu i s’ha
comunicat la resolució
Altres procediments
Total de dictàmens emesos

851

1 No s'hi han comptabilitzat els dictàmens 67/2012 i 94/2012, emesos sobre interpretació normativa.
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Total de comunicacions sobre les resolucions adoptades

58

Sense comunicació

27

5.2. Sentit de la disposició o la resolució adoptada
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 el
Consell Consultiu han d’expressar si s’adopten d’acord amb el seu dictamen o si
se’n separen: en el primer cas, el Reglament indica que s’ha d’usar la fórmula
«d’acord amb el Consell Consultiu»; en el segon, assenyala que la que s’ha
d’emprar és «havent escoltat el Consell Consultiu».
Ara bé, la nova Llei reguladora del Consell Consultiu, en la versió catalana, estableix
una petita modificació pel que fa a la fórmula que cal emprar quan la resolució o la
disposició s’aparta del dictamen emès per aquest òrgan de consulta. L’Administració
consultant per indicar aquesta circumstància ha de fer servir la fórmula «oït el
Consell Consultiu» i no «havent escoltat el Consell Consultiu», utilitzada fins a
l’entrada en vigor de la nova normativa.
En les taules que s’exposen a continuació s’hi indica quina ha estat la fórmula
usada. Hem de tenir en compte que les dades que contenen només corresponen a
les disposicions normatives que s'han publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i a les resolucions que s'han comunicat o publicat.
— Disposicions normatives sobre les quals el Consell Consultiu ha emès
dictamen
Disposicions reglamentàries del Govern
Decrets aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»..........................................18
Decrets aprovats «havent escoltat / oït el Consell Consultiu».................................4
Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu»..........................................9
Ordres aprovades «havent escoltat / oït el Consell Consultiu»...............................1
Sense fórmula ........................................................................................................1
Disposicions reglamentàries del consells insulars
Reglaments aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu».....................................1
Reglaments aprovats «havent escoltat / oït el Consell Consultiu»..........................0
— Resolucions adoptades per l’Administració consultant
Resolucions notificades2

2

Pel que fa a les resolucions notificades, aquesta versió es va tancar el dia 31 de març de 2013.
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Total de resolucions comunicades........................................................................58
Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu»...................................52
Resolucions dictades «havent escoltat / oït el Consell Consultiu»..........................3
Resolucions dictades sense fórmula.......................................................................2
Resolucions dictades amb altres fórmules..............................................................1
VI. ACTIVITAT
PATRIMONIAL

CONSULTIVA

EN

MATÈRIA

DE

RESPONSABILITAT

1. Anàlisi comparativa amb l’activitat desenvolupada en anys anteriors
Tal com ja hem posat de manifest, una de les modificacions més significatives que
va introduir la Llei 5/2010, de 16 de juny, en relació amb la consulta a aquest òrgan
sobre 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,
és que aquesta consulta només és preceptiva 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.
Aquesta previsió s'ha reflectit en els anys 2011 i també en l'any 2012 en una notable
disminució del nombre de consultes sobre responsabilitat patrimonial presentades a
aquest Consell Consultiu.
Tot seguit es mostra l’evolució del nombre de dictàmens emesos en matèria de
responsabilitat patrimonial des de la creació d’aquest òrgan fins a l’any 2012

Dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial
200
150

119

100
50

4

6

4

6

14

69

143 146 154 143
113
76

62

199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2

0

3

49 53 38 43

136

Del gràfic anterior se’n desprèn que el nombre de dictàmens emesos el 2012 en
matèria de responsabilitat patrimonial se situa al nivell de l'any 2003.
2. Distribució de les consultes de responsabilitat patrimonial segons l’entitat
consultant
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Entitat consultant

Any 2012

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Consells insulars
Ajuntaments
Administració corporativa

50
8
21
2

Entitat consultant

3. Distribució dels dictàmens emesos de responsabilitat patrimonial en funció de
l’Administració consultant
2011
Administració de la CAIB
Consells insulars
Ajuntaments

51
4
21

2012
52
1
9

En el gràfic anterior es posa de manifest que la disminució més considerable referent a
peticions de dictamen en matèria de responsabilitat patrimonial es produeix quan el
sol·licitant és un consell insular.
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4. Classificació dels dictàmens de responsabilitat patrimonial segons la causa de
reclamació
2011
2012
Abocament de residus

0

1

Alteració de l'ordenació territorial o
urbanística (ius variandi)

1

3

Anul·lació d’actes administratius i reglaments

1

3

Assetjament

0

1

Assistència sanitària

41

47

Carreteres i vies públiques urbanes3

15

5

— Accidents de trànsit
— Caigudes de vianants

0
15

1
4

Contractació pública

0

1

Fenòmens meteorològics

6

0

Funció pública

1

0

Dipòsit municipal de vehicles

1

0

Menors

0

1

Obres públiques

1

0

Publicitat institucional

1

0

Servei públic educatiu

1

0

Servei públic de subministrament d’aigua i clavegueram

2

0

Serveis socials

2

0

Altres

2

0

3 S’hi inclouen només les vies públiques titularitat de les administracions locals.
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De la taula anterior se’n desprèn que durant l’any 2012 la causa que va donar lloc a
l’elaboració de més dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial va ser
l’assistència sanitària, tal com va succeir l’any 2011.
5. Imports reclamats a l’Administració i imports estimats pel Consell Consultiu
en matèria de responsabilitat patrimonial
Any 2011
Import reclamat
a l’Administració
Import estimat
pel Consell Consultiu

Any 2012

15.894.851,06 euros

102.567.909,42 euros

880.484,09 euros

493.544,59 euros

Import total estimat pel Consell Consultiu 493.544,59 euros

Ajuntaments

Conselleries
CAIB
22.208,69 €

75.384,45 €

Adm. CAIB

Desglossament

418.160,14 €
Servei de
Salut

395.951,45 €

Segons la taula anterior, l’import reclamat a l’Administració en matèria de
responsabilitat patrimonial ha augmentat respecte de l’any 2011. Aquest increment
és conseqüència de tres reclamacions de responsabilitat patrimonial: la primera, en
matèria d'alteració del planejament (Dictamen 16/2012); la segona, per la declaració
de nul·litat d'una llicència d'obres (Dictamen 84/2012), i, la tercera, com a
conseqüència de l’anul·lació, per sentència judicial, de la resolució del conseller de
Comerç, Indústria i Energia de 2 de setembre de 2005 per la qual s'aprova, amb
algunes condicions, el projecte d'ampliació de les instal·lacions de benefici de
l'explotació minera de Son Sintes, a Ciutadella (Dictamen 90/2012). La suma de les
indemnitzacions sol·licitades en aquestes reclamacions comporta un 84,14 % de
l'import total reclamat a l'Administració durant l'any 2012, és a dir, la quantitat de
86.303.055,66 euros.
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Respecte de les dades expressades en la taula anterior hem de tenir en compte que,
entre els imports reclamats a l'Administració, no s'ha comptabilitzat l'import d'una
reclamació formulada davant el Servei de Salut en la qual el peticionari no havia
quantificat els danys soferts.
VII. PUBLICITAT DE L’ACTIVITAT CONSULTIVA
1. Memòria 2011
La memòria de l'any 2011 va ser aprovada per unanimitat en la sessió de dia 27
d'abril de 2012 del Ple del Consell Consultiu; en compliment del que disposa l’article
38.1 del Reglament orgànic, es va elevar al president de les Illes Balears i a la mesa
del Parlament, com també als presidents dels consells insulars.
2. Web
A partir de l’any 2007, el Consell Consultiu té presència a Internet al web
http://www.consellconsultiu.cat i http://www.consellconsultiu.es, que ofereix al visitant
una visió general però completa de les tasques, la normativa reguladora i la
composició del Consell Consultiu, com també de les notícies més rellevants
relacionades amb aquest òrgan. Està disponible en les dues llengües oficials de la
nostra comunitat autònoma.
A través del lloc web els visitants poden accedir a una base de dades pública que
conté els dictàmens i les memòries d’aquest òrgan, des de la seva creació. 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-ne la recerca.
Durant el període a què es refereix aquesta memòria la pàgina principal del Consell
Consultiu ha rebut 5.163 visites. D’aquestes visites, 2.863 van ser dutes a terme per
mitjà d’ordinadors diferents. La pàgina de la doctrina ha rebut 12.957 visites i s’hi
han consultat 3.733 dictàmens.
El dictamen més consultat del 2012 ha estat el Dictamen 38/2012, relatiu al Projecte
d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats que regula la convocatòria del
procés d’admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o
parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes
de qualificació professional (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013.
Al final de l’any 2012, atesa la gran quantitat de documents que s’han inserit en la
base de dades, es continua treballant en l’actualització dels criteris de classificació
dels dictàmens i en l’estructuració del mateix web, a fi d’assolir una eina útil per a les
diferents administracions de la comunitat autònoma i per a qualsevol persona que
estigui interessada a conèixer la doctrina elaborada pel Consell Consultiu.
3. Publicacions oficials
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El Reglament orgànic del Consell Consultiu disposa en l’article 33 que aquest òrgan
ha de publicar les recopilacions de la doctrina legal resultant dels dictàmens que
emeti. Així mateix, aquest article esmenta 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.
En aquests moments, el Consell Consultiu seguint la mateixa línia que en els darrers
anys opta per publicar la seva doctrina legal en format digital, consultable al web.
VIII. RELACIÓ DE DICTÀMENS EMESOS4
1. Disposicions reglamentàries
1.1. Projectes de decret
1.1.1. Administració perifèrica
— Dictamen núm. 14/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la Delegació
Territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera.
Conté un vot particular de la consellera Carmen Fernández González.
Decret 24/2012, de 23 de març, pel qual es crea la Delegació Territorial
del Govern de les Illes Balears a Formentera (BOIB núm. 43/2012, de 24
de març).

1.1.2. BOIB
— Dictamen núm. 13/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Conté un vot particular del conseller Pedro A. Aguiló Monjo.
Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB núm. 111/2012, de 2 d'agost).

1.1.3. Casinos, jocs i apostes
— Dictamen núm. 31/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen diversos
aspectes relacionats amb les màquines recreatives de joc, les sales recreatives de
joc i les sales de bingo.

Decret 43/2012, de 25 de maig, pel qual es regulen diversos aspectes
relacionats amb les màquines recreatives de joc, les sales recreatives de
joc i les sales de bingo (BOIB núm. 75/2012, de 26 de maig).
4Pel

que fa a les normes publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, aquesta versió es va tancar el 9
d'abril de 2013.
Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

43

SEGONA PART

Funció consultiva

1.1.4. Contractació
— Dictamen núm. 1/2012, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de
Contractes i el Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10 de novembre,
sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació del Decret 20/1997, de 7 de
febrer, pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre
de Contractes i el Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10
de novembre, sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 85/2012, de 14 de juny).

— Dictamen núm. 32/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
procediment per acreditar la solvència tècnica i professional a l'efecte de mantenir la
classificació empresarial.
Decret 44/2012, de 25 de maig, pel qual es regula el procediment per
acreditar la solvència tècnica i professional a l’efecte de mantenir la
classificació empresarial (BOIB núm. 75/2012, de 26 de maig).

— Dictamen núm. 41/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
Plataforma de Contractació i els perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Decret 51/2012, de 29 de juny, pel qual es regulen la Plataforma de
Contractació i els perfils de contractant de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 98/2012, de 7 de juliol).

— Dictamen núm. 55/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la Central
de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen
competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic.
Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de
Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen
competències en aquesta matèria en l’àmbit de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector
públic autonòmic (BOIB núm. 101/2012, de 14 de juliol).

1.1.5. Economia i hisenda
— Dictamen núm. 15/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula
l'estructura dels òrgans competents per a conèixer i resoldre les reclamacions
economicoadministratives que es produeixen en l'àmbit de la gestió econòmica,
financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l’estructura dels
òrgans competents per conèixer i resoldre les reclamacions
economicoadministratives que es produeixen en l’àmbit de la gestió
econòmica, financera i tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 42/2012, de 22 de març).

— Dictamen núm. 22/2012, relatiu al Projecte de decret sobre la percepció
d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
en l’exercici de les seves funcions.
Decret 33/2012, de 20 d’abril, sobre percepció d’indemnitzacions dels
membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les seves
funcions (BOIB núm. 59/2012, de 26 d'abril).

1.1.6. Educació
— Dictamen núm. 78/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix
l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema
integrat de formació professional a les Illes Balears.
Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació
general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema
integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm.
177/2012, de 29 de novembre).

1.1.7. Funció pública
— Dictamen núm. 58/2012, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al
servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 103/2012, de 21 de desembre, de modificació del Decret 85/1990,
de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris
al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
192/2012, de 22 de desembre).

1.1.8. Llengua catalana
— Dictamen núm. 2/2012, relatiu al Projecte de decret d'avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana.
Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de
llengua catalana (BOIB núm. 19/2012, de 7 de febrer).

— Dictamen núm. 49/2012, relatiu al Projecte de decret de mesures transitòries
d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana per part de l’Escola
Balear d’Administració Pública per a l’any 2012.5

5 Dictamen desfavorable.
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— Dictamen núm. 77/2012, relatiu al Projecte de decret de mesures transitòries
d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana per part de l’Escola
Balear d’Administració Pública per a l’any 2012.
Conté un vot particular de la consellera Carmen Fernández González.
Decret 83/2012, de 19 d’octubre, de mesures transitòries d’avaluació i
certificació de coneixements de llengua catalana per part de l’Escola
Balear d’Administració Pública per a l’any 2012 (BOIB 155/2012, de 23
d'octubre).

— Dictamen núm. 97/2012, relatiu al Projecte de decret d'avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana.
Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 170/2012, de 17 de
novembre).
Acord del Consell de Govern de 23 de novembre de 2012 pel qual
s’aproven els annexos del Decret 87/2012, de 16 de novembre,
d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB
núm. 175/2012, de 24 de novembre).

1.1.9. Menors
— Dictamen núm. 87/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els
requisits i el procediment per emetre informes relatius als programes de
desplaçament temporal de menors estrangers.
Conté un vot particular de la consellera Maria Ballester Cardell, al qual s'han adherit
la consellera Carmen Fernández González, el conseller Joan Oliver Araujo i el
conseller Ramón Pita da Veiga Montis.
Decret 11/2013, de 22 de març, pel qual es regulen els requisits i el
procediment per emetre informes relatius als programes de
desplaçament temporal de menors estrangers (BOIB núm. 40, de 23 de
març).

1.1.10. Policia local
— Dictamen núm. 113/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els
criteris de revalidació i actualització dels diplomes de cursos d’aptitud dels policies
locals.
Decret 100/2012, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de
revalidació i actualització dels diplomes de cursos d’aptitud dels policies
locals (BOIB núm. 183, de 8 de desembre).

1.1.11. Prevenció de riscs laborals
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— Dictamen núm. 57/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Servei
de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.
1.1.12. Principis generals normatius
— Dictamen núm. 98/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es fixen els principis
generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels
procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la
secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis
socials d'àmbit suprainsular.
Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals
del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels
procediments per a l’autorització i l’acreditació de serveis socials, i es
regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per
autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular (BOIB núm.
30/2013, de 2 de març).

1.1.13. Procediment administratiu autonòmic
— Dictamen núm. 42/2012, relatiu al Projecte de decret de simplificació
administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de
2006, de serveis en el mercat interior.
Conté un vot particular de la consellera Carmen Fernández González, al qual s'ha
adherit la consellera Maria Ballester Cardell.

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de
modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició
a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de
2006, de serveis en el mercat interior (BOIB núm. 140/2012, de 25 de
setembre).

1.1.14. Registres administratius autonòmics
— Dictamen núm. 33/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els
requisits per a la inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de
les Illes Balears.
Decret 52/2012, de 6 de juliol, pel qual es regulen els establiments i
serveis biocides, així com els requisits per a la inscripció en el Registre
Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears (BOIB núm.
100/2012, de 12 de juliol).

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

47

SEGONA PART

Funció consultiva

— Dictamen núm. 100/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Registre
d’Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes Balears
subjectes a control oficial.
Decret 99/2012, de 7 de desembre, pel qual es crea el Registre
d’Empreses, Establiments i Productes del Sector Alimentari de les Illes
Balears subjectes a control oficial (BOIB núm. 183, de 8 de desembre).

1.1.15. Sanitat
— Dictamen núm. 30/2012, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el marc de
qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió
Autonòmica d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el
Programa d'acreditació d'hospitals.
Decret 46/2012, d’1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels
centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica
d’Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s’aprova el
programa d’acreditació d’hospitals (BOIB núm. 82/2012, de 7 de juny).

— Dictamen núm. 43/2012, relatiu al Projecte de decret sobre vigilància sanitària de
les aigües de consum humà de les Illes Balears.
Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de
consum humà de les Illes Balears (BOIB núm. 100/2012, de 12 de juliol).

1.2. Projectes d'ordre
1.2.1. BOIB
— Dictamen núm. 53/2012, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de Presidència
per la qual es regula el procediment de remissió telemàtica dels documents que
hagin d'inserir-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Ordre del conseller de Presidència de 30 de juliol de 2012 per la qual es
regula el procediment de tramesa telemàtica dels documents que s’hagin
d’inserir en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 111/2012, de
2 d'agost).

1.2.2. Denominacions d'origen i mencions tradicionals
— Dictamen núm. 56/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la indicació
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geogràfica Mallorca per als vins amb dret a la menció tradicional «vi de la terra»
produïts a l’illa de Mallorca.

Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 12 de juliol
de 2012 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Agricultura i
Pesca de 13 d’abril de 2007, per la qual es reconeix i es regula la
indicació geogràfica ‘Mallorca’ per als vins amb dret a la menció
tradicional ‘vi de la terra’ produïts a l’illa de Mallorca (BOIB núm.
102/2012, de 17 de juliol).

— Dictamen núm. 99/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual es modifica el Reglament de la denominació
d’origen Binissalem, del seu Consell Regulador i del seu Òrgan de Control, aprovat
per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 18 de
desembre de 2012 de modificació de l’Ordre de la consellera
d’Agricultura i Pesca de 21 de novembre de 2005 per la qual s’aprova el
Reglament de la denominació d’origen Binissalem, del seu Consell
Regulador i del seu Òrgan de Control (BOIB núm. 5/2013, de 10 de
gener).

— Dictamen núm. 115/2012, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual s'aprova el plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Illes Balears.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 29 de gener
de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Illes Balears (BOIB núm. 20/2013, de 9 de febrer).
Correcció d’errades advertides en la publicació de l’annex de l’Ordre del
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 29 de gener de 2013
per la qual s’aprova el Plec de condicions de la indicació geogràfica
protegida Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 20, de 9 de febrer
(BOIB núm. 27/2013, de 23 de febrer).

1.2.3. Economia i hisenda
— Dictamen núm. 59/2012, relatiu a Projecte d’ordre del conseller i vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per la qual s’eleva el límit exempt
de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a
18.000 euros.
Ordre del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
d’1 d’agost de 2012 per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a
18.000 euros (BOIB núm. 115/2012, de 9 d'agost).

1.2.4. Educació
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— Dictamen núm. 38/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells
de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària
obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional (PQPI) i
batxillerat per al curs 2012-2013.
Conté un vot particular de les conselleres Carmen Fernández González i Maria
Ballester Cardell.
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de
2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació
d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons
públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de
programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al
curs 2012-2013 (BOIB núm. 64/2012, de 5 de maig).

— Dictamen núm. 50/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula
als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles
formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim
d’ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de
2012 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula als
mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als
cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que
s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial als centres educatius
de les Illes Balears (BOIB núm. 83/2012, de 9 de juny).

— Dictamen núm. 88/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de
batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes
Balears.
Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre
de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de
Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de
les Illes Balears (BOIB núm. 191/2012, de 20 de desembre).

— Dictamen núm. 114/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es duu a terme la convocatòria per a l’establiment i
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2013-2014.
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de desembre
de 2012, per la qual es duu a terme la convocatòria per a l’establiment i
la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 20132014 (BOIB núm. 195/2012, de 29 de desembre).

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

50

SEGONA PART

Funció consultiva

1.2.5. Fitxer de dades de caràcter personal
— Dictamen núm. 21/2012, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Presidència de
creació i regulació dels fitxers de dades de caràcter personal que estableix l’Ordre
del conseller de Presidència de 24 de novembre de 2008 per la qual es creen
determinats fitxers de dades de caràcter personal gestionats per l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre del conseller de Presidència d’11 de maig de 2012 de creació i
regulació de determinats fitxers de dades de caràcter personal gestionats
per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) (BOIB
núm. 78/2012, de 31 de maig).

1.2.6. Policia local
— Dictamen núm. 89/2012, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regulen les
condicions d’uniformitat, equipament bàsic i homogeneïtzació dels vehicles de les
policies locals de les Illes Balears.
Ordre del conseller d’Administracions Públiques de 30 d’octubre de 2012,
per la qual es regulen les condicions d’uniformitat, equipament bàsic i
homogeneïtzació dels vehicles de les policies locals de les Illes Balears
(BOIB núm. 166/2012, de 8 de novembre).

1.3. Projectes de reglament dels consells insulars
— Dictamen núm. 79/2012, relatiu al Reglament sobre el procediment a seguir per a
la declaració de festes d’interès cultural a l’illa de Mallorca.
Conté un vot particular de la consellera Carmen Fernández González.
Reglament 3/2012, sobre el procediment a seguir per a la declaració de
festes d'interès cultural a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 20/2013, de 9 de
febrer).

2. Contractació
2.1. Interpretació
— Dictamen núm. 52/2012, relatiu a la consulta referent a la interpretació contractual
sobre la reversió, pel transcurs del termini previst en el contracte, de la concessió
administrativa del servei de subministrament d’aigua potable de la Urbanització C,
atorgada a la societat A.
Conté un aclariment aprovat pel Ple del Consell Consultiu el 3 d'octubre de 2012.
— Dictamen núm. 62/2012, relatiu a la interpretació d’una clàusula d’un contracte
referent al servei de vigilància i protecció de la seu del Consell Insular d’Eivissa, del
poliesportiu Infanta Cristina Es Raspallar, del recinte de Sa Coma i del complex
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sociosanitari de Cas Serres, compost per l’edifici de Serveis Socials i l’Hospital
Residència Assistida, subscrit pel Consell Insular d’Eivissa i l’entitat T.
— Dictamen núm. 85/2012, relatiu al procediment d’interpretació del contracte
administratiu consistent en la construcció, la conservació i l’explotació de cinc
centres de salut i cinc unitats bàsiques de salut.
2.2. Modificació
— Dictamen núm. 80/2012, relatiu a la modificació núm. 2 del contracte de les obres
de condicionament de la carretera PM-804 del PK0+000 al PK11+250, tram Can
Clavos - Sant Miquel (Eivissa).
— Dictamen núm. 83/2012, relatiu a la modificació del contracte de concessió dels
serveis de recollida de residus i neteja viària de l’Ajuntament de Manacor adjudicat a
l’UTE L.
— Dictamen núm. 92/2012, relatiu a la modificació del contracte subscrit amb l'entitat
M per a la gestió del Servei de Recollida de Residus Sòlids i Neteja dels municipis
que conformen la Mancomunitat del Pla de Mallorca.
2.3. Resolució
— Dictamen núm. 18/2012, relatiu a la resolució del contracte d’obres adjudicat a
l’entitat E per a la conversió del pàrquing de la planta baixa del Consell Insular
d’Eivissa en àrea d’oficines d’atenció al públic.
— Dictamen núm. 48/2012, relatiu a la resolució del contracte adjudicat a l’entitat S
per al servei de vigilància de l'edifici situat al camí de Son Rapinya, 12, de Palma,
adscrit a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
— Dictamen núm. 91/2012, relatiu a la resolució del contracte de serveis de
manteniment i neteja de Marivent adjudicat a l'empresa X per la Conselleria de
Presidència.
— Dictamen núm. 112/2012, relatiu a la resolució de contracte de gestió indirecta
d'arrendament del centre d’activitats de s’Olivaret.
3. Interpretació normativa (consultes facultatives)
3.1. Urbanisme
— Dictamen núm. 66/2012, relatiu a la consulta facultativa sobre una suposada
discordança entre la legislació, el Pla Parcial i el PTI a l’àmbit del sector 7 de les
Normes subsidiàries de Capdepera.
3.2. L'aplicació de l'article 195.3 de la Llei 30/2007, de 20 d’octubre, en l’àmbit
local
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— Dictamen núm. 67/2012, relatiu a la consulta formulada pel Consell Insular
d’Eivissa en relació amb l’aplicació de l’article 195.3 de la Llei 30/2007, de 20
d’octubre, en l’àmbit local.
3.3. Legitimació dels consells insulars per presentar consultes facultatives
— Dictamen núm. 94/2012, relatiu a la consulta formulada pel president del Consell
Insular de Formentera «sobre les derivacions que, per a les competències del
Consell Insular de Formentera, comporta la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març», de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Conté un vot particular dels consellers Maria Ballester Cardell, Carmen Fernández
González i Joan Oliver Araujo.
4. Responsabilitat patrimonial
4.1. Abocament de residus
— Dictamen núm. 36/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor F. P. P. pels danys i perjudicis derivats de l’abocament de llots
procedents d’una EDAR d’Eivissa propietat de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental.
4.2. Alteració de l'ordenació territorial o urbanística
— Dictamen núm. 16/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Calvià formulada pel senyor J. C. F., procurador, en representació de
l’entitat G, respecte de la Revisió del PGOU de Calvià d'11 de juliol de 2000.
Conté un vot particular del president, Rafael Perera Mezquida, i dels consellers Felio
Bauzá Martorell, Ramon Pita da Veiga Montis i Lourdes Mazorra Manrique de Lara.
— Dictamen núm. 117/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda pel senyor A. F.
— Dictamen núm. 122/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat de
l’Ajuntament d’Eivissa formulada pel senyor J. C. G. en representació de l'entitat V.
4.3. Assetjament
— Dictamen núm. 96/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració formulada per la senyora X contra el Servei de Salut de les Illes
Balears com a conseqüència d'un trastorn ansiós i depressiu patit al seu lloc de
feina.
4.4. Anul·lació d'actes administratius
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— Dictamen núm. 73/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
interposada per la senyora M. M. J. contra el Govern de les Illes Balears pel
tancament de la farmàcia de la qual era titular, situada a Palma.
— Dictamen núm. 84/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) formulada per l'entitat B com a
conseqüència de la nul·litat d'una llicència d'obres.
— Dictamen núm. 90/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l'entitat V davant el Govern de les Illes Balears com a conseqüència
de l’anul·lació (per la Sentència 186/2010, de 9 de març, del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears) de la resolució del conseller de Comerç, Indústria i
Energia de 2 de setembre de 2005.
4.5. Contractació pública
— Dictamen núm. 68/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l’entitat mercantil A contra l’Ajuntament de Llucmajor per la no revisió
de les tarifes de la concessió del servei d’aigües del municipi.
4.6. Sanitat
— Dictamen núm. 3/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora H. M. G., en representació del seu
espòs, el senyor M. Y. C., com a conseqüència de l'atenció prestada a l'Hospital
Universitari Son Dureta.
— Dictamen núm. 4/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada pel senyor J. B. G.
— Dictamen núm. 5/2012, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut formulada pel senyor J. R. R., com a conseqüència de l'assistència
sanitària rebuda en el Centre de Salut de Sant Antoni de Portmany i l'Hospital Can
Misses, d'Eivissa.
— Dictamen núm. 6/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora L. R. R. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 7/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora L. M., com a conseqüència de
l’assistència prestada a l’Hospital Universitari Son Dureta.
— Dictamen núm. 8/2012, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial iniciat
d'ofici pel secretari general del Servei de Salut de les Illes Balears per la mort de la
senyora R. S. S., amb la personació posterior dels seus pares, el senyor G. S. N. i la
senyora J. S. A.
— Dictamen núm. 9/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor A. L. G., en la condició de defensor judicial de la senyora
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M. M. F., pels suposats danys i perjudicis soferts per causa d’actuacions imputables
a l’Administració sanitària pública (l’assistència prestada a l’Hospital Mateu Orfila).
Conté un vot particular del president, Rafael Perera Mezquida; del conseller
secretari, Felio Bauzá Martorell, i dels consellers Lourdes Mazorra Manrique de Lara
i Ramón Pita da Veiga Montis.
— Dictamen núm. 10/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària presentada per la senyora R. M. O. com a conseqüència de
l’assistència prestada a l'Hospital Can Misses, d'Eivissa.
— Dictamen núm. 11/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària presentada per la senyora A. J. V., com a conseqüència de
l'assistència prestada al seu marit, el senyor G. F. P., que va morir a l'Hospital Can
Misses.
— Dictamen núm. 12/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària presentada per la senyora J. O. R. en representació del
senyor D. C. M.
— Dictamen núm. 17/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària presentada per la senyora A. R. G. com a conseqüència de
l'assistència prestada al seu pare, el senyor M. R. G., que va morir a l'Hospital Son
Dureta.
— Dictamen núm. 19/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor F. M. G., en representació de la senyora V. A. M. i el
senyor C. I. N., davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 20/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora R. A. R., en
representació de la senyora A. V. Q., com a conseqüència de l'assistència prestada a
l'Hospital Sant Joan de Déu.
— Dictamen núm. 23/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora S. M. J. com a conseqüència de
l'assistència prestada al seu marit, el senyor J. A. P., que va morir a l'Hospital
Comarcal d'Inca.
— Dictamen núm. 26/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora A. C. G., a conseqüència de
l’assistència prestada en el marc del Programa de Detecció Precoç del Càncer de
Mama de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.
— Dictamen núm. 27/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora M. S. S., en representació del
senyor M. A. G., a causa de l’atenció sanitària rebuda en l’Hospital Son Llàtzer.
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— Dictamen núm. 28/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor V. M. C. i la
senyora A. T. O. com a conseqüència de l'assistència rebuda pel seu fill menor T. M.
T. en el Centre de Salut de Bunyola, l'Hospital Universitari Son Dureta i l’Hospital
Son Llàtzer.
— Dictamen núm. 35/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor N. B. com a conseqüència de l’assistència prestada al seu fill
menor S. B. en l’Atenció Primària de Mallorca i l'Hospital Universitari Son Dureta.
— Dictamen núm. 39/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda pel senyor A. G. S.
— Dictamen núm. 40/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor D. M. G. com a
conseqüència de l’assistència prestada a l’Hospital Can Misses, d'Eivissa.
— Dictamen núm. 44/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada per la senyora A. M. M., el senyor J. A. N., el
senyor B. N. M., el senyor J. N. M. i el senyor E. G. F., com a conseqüència de
l'assistència prestada a la senyora M. N. N. en l’Atenció Primària de Mallorca i
l'Hospital de Manacor.
— Dictamen núm. 45/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda per la senyora A. M. D.
— Dictamen núm. 46/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada pel senyor F. P. B., advocat, en representació de
la senyora A. C. C., com a conseqüència de l’assistència rebuda del Servei de Salut
de les Illes Balears (Fundació Hospital de Manacor).
— Dictamen núm. 47/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària promoguda per la senyora M. R. C, arran de complicacions
de la intervenció quirúrgica de colecistectomia laparoscòpica a l’Hospital d’Inca.
— Dictamen núm. 54/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora Z. M. Z. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 63/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial pel
funcionament anormal del servei públic sanitari presentada pel senyor P. C. L.
— Dictamen núm. 64/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària formulada per la senyora U. B. per la mort del
senyor R. M. S.
— Dictamen núm. 71/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària promoguda per la senyora M. M. Q.
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— Dictamen núm. 72/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada pel senyor R. G. M.
— Dictamen núm. 74/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. C. A. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 75/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora F. C. R.
— Dictamen núm. 81/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor M. R. C.
— Dictamen núm. 82/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. S. C. pels danys i
perjudicis soferts per la mort del seu germà senyor R. S. C. a l’Hospital Son Dureta.
— Dictamen núm. 95/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora R. M. M. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 101/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora C. S. A. pels danys i
perjudicis soferts amb motiu de l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Comarcal
d'Inca.
— Dictamen núm. 102/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor J. P. L. per l’assistència sanitària prestada pel Servei de Salut
de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 103/2012, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial
sanitària incoat a instància de la senyora G. U. M.
— Dictamen núm. 104/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària interposada per la senyora L. T. J. com a conseqüència de
l’assistència prestada al seu marit mort, senyor M. M. V.
— Dictamen núm. 105/2012, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a la
senyora S. F. F.
— Dictamen núm. 106/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. A. C. i altres com
a conseqüència de l’assistència prestada al seu pare, el senyor J. A. S., que va morir
a l’Hospital Universitari Son Dureta.
— Dictamen núm. 107/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. N. R., en representació de la seva filla V. G. N., davant
el Servei de Salut de les Illes Balears.

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2012

57

SEGONA PART

Funció consultiva

— Dictamen núm. 108/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada al Servei de Salut de les Illes Balears per la senyora J. A. H., en nom propi
i dels seus fills menors d’edat L. T. H. i J. T. H., i per la senyora C. T. P., per
l'assistència prestada al senyor B. T. T.
— Dictamen núm. 111/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor F. M. i la senyora C. M. D. com a conseqüència de l’assistència
sanitària prestada durant el naixement del seu fill a l’Hospital Mateu Orfila.
— Dictamen núm. 118/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària formulada com a conseqüència de l'assistència prestada al
senyor D. B. T. pel servei concertat d'ambulàncies.
— Dictamen núm. 119/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. V. C. com a
conseqüència de l'assistència sanitària prestada en el part de la seva filla L. L. V.
— Dictamen núm. 120/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
interposada per la senyora M. S. M. per l’assistència sanitària prestada pel Servei de
Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 121/2012, relatiu a l'expedient de responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears iniciat d’ofici pel secretari general del Servei de
Salut de les Illes Balears, el 27 de juliol de 2009, amb motiu del suïcidi de la
senyora X durant l’ingrés al Servei d’Urgències de l’Hospital Son Dureta.
4.7. Protecció de menors
— Dictamen núm. 24/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Consell Insular de Mallorca formulada per la senyora S. M. P., en representació del
senyor J. C. B. i del senyor J. P. S., com a conseqüència de les mesures de
protecció de menors adoptades pel Consell Insular de Mallorca.
4.8. Vies urbanes
— Dictamen núm. 25/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Manacor formulada per la senyora M. R. F. per la caiguda patida al
carrer X, de Manacor.
— Dictamen núm. 60/2012, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial instat
pel lletrat senyor J. P. A. en representació de la senyora A. B. B.
— Dictamen núm. 61/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor J. G. C. davant l'Ajuntament de Palma.
— Dictamen núm. 69/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Calvià formulada pel senyor J. P. F. per una caiguda patida al
mirador del passeig d'Illetes.
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— Dictamen núm. 116/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Palma formulada pel senyor J. C. R. pels danys i perjudicis derivats
de l'accident sofert en una via pública com a conseqüència de l'elevació d'un piló
retràctil quan circulava en bicicleta.
5. Recurs extraordinari de revisió
— Dictamen núm. 37/2012, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat pel
senyor L. B. F. contra la resolució del director general de Personal Docent de 5
d’abril de 2011 per la qual li denegaren la jubilació per incapacitat permanent per al
servei.
6. Revisió d'ofici
— Dictamen núm. 34/2012, relatiu a la revisió d'ofici dels reglaments d’organització i
funcionament de les meses generals i sectorials de negociació dels funcionaris, dels
empleats públics i de la policia local de l'Ajuntament de Llucmajor.
— Dictamen núm. 76/2012, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l’acte
presumpte del director general del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual
s’autoritza la signatura i s’aprova la despesa del conveni sobre la regularització de
les devolucions dels preus menors de juliol de 2010 a 2011 i la reclamació del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears (COFIB) de les quantitats que es
deuen pels anys 2009 i 2010, signat el 19 de maig de 2011.
Conté un aclariment aprovat pel Ple del Consell Consultiu en data 7 de novembre de
2012.
— Dictamen núm. 86/2012, relatiu a la revisió d’ofici de l’acord de la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Bunyola, de 26 d’abril de 2005, pel qual es nomena
l’arquitecte senyor X com a tècnic redactor de les Normes subsidiàries de Bunyola.
— Dictamen núm. 93/2012, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació pel Servei de
Salut de les Illes Balears del servei de suport i administració dels sistemes
d’informació hospitalària X-HCIS i aplicacions hospitalàries X als hospitals Comarcal
d’Inca, Manacor, Son Llàtzer i Universitari Son Espases; les àrees sanitàries de
Menorca, Eivissa i Formentera, i el complex hospitalari de GESMA.
— Dictamen núm. 109/2012, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears de la gestió de serveis públics consistents en
processos terapèutics d’hemodinàmica amb la Policlínica Nuestra Señora del
Rosario.
— Dictamen núm. 110/2012, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació pel Servei de
Salut de les Illes Balears dels serveis de gestió, manteniment i explotació dels
sistemes d’informació corporatius amb l’empresa S durant el període comprès entre
l’1 de gener i el 30 d’abril de 2012.
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— Dictamen núm. 123/2012, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte tàcit de la consellera
de Turisme i Treball, presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de
concessió de subvencions i d’aprovació de la despesa dels convenis instrumentals
subscrits el 24 de febrer de 2011 amb la Confederació d’Associacions d’Empresaris
de Balears (CAEB), pels quals es preveuen ajuts de transports, manutenció,
assegurança, preparació lingüística i allotjament per a projectes de mobilitat en el
marc dels programes d’acció comunitària en matèria d’aprenentatge Erasmus
Pràctiques (SPEC 2009-2010 i SPEC 2010-2011) i Leonardo da Vinci (PEC 20092011).
7. Transaccions judicials o extrajudicials
— Dictamen núm. 65/2012, relatiu a la proposta de transacció entre l’Administració
de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i l’UTE P en relació amb el
procediment d’execució de la Sentència núm. x del Tribunal Superior de Justícia.
8. Urbanisme i ordenació del territori
— Dictamen núm. 29/2012, relatiu a l’adaptació del PGOU de Pollença al Pla
Director Sectorial d’Ordenació d’Oferta Turística (POOT).
— Dictamen núm. 70/2012, relatiu a la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de Sant Lluís i la seva adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca a
l’àmbit de les zones turístiques (46 PGM 11802).
9. Altres
— Dictamen núm. 51/2012, relatiu al procediment de declaració d’interès general del
centre de telecomunicacions dedicat a activitat permanent en el terme municipal de
Sant Lluís, a l'illa de Menorca.
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