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I. SESSIONS
L’any 2013 el Consell Consultiu ha dut a terme 16 reunions, que corresponen a les
dates següents:
16 de gener
13 de febrer
6 de març
10 d’abril
17 d’abril
15 de maig
13 de juny
10 de juliol
31 de juliol
29 d’agost
12 de setembre
24 de setembre
16 d’octubre
13 de novembre
27 de novembre
18 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
Durant el període a què fa referència aquesta memòria s'han presentat al Consell
Consultiu 196 sol·licituds de dictàmens, de les quals 43 s'han retornat i 153 han
donat lloc a un expedient.
Durant l’any 2013, s'han emès 147 dictàmens, dels quals 34 provenen d’expedients
tramitats l’any 2012.
Consultes
Devolucions
Expedients

Dictàmens

196
43
153

1471

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 2013.

1 Cal esmentar que un dels 147 dictàmens emesos és un aclariment del Dictamen 55/2013, relatiu a
l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
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Comparació de les dades generals amb les de l'any 2012
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Del quadre se’n desprèn que l’activitat portada a efecte durant l’any 2013, quant al
nombre d’expedients, consultes i dictàmens, ha augmentat sensiblement respecte
de l’any 2012. El nombre de consultes i d’expedients ha augmentat un 10,11 % i un
10,87 %, respectivament, mentre que el nombre de dictàmens ho ha fet en un
19,51 %.
Pel que fa al nombre d'expedients que s'han retornat perquè s'ha detectat alguna
deficiència en la tramitació, cal dir que, encara que durant el 2013 el nombre de
devolucions és més elevat que el del 2012, dels expedients tramitats el 2013
proporcionalment se n'han retornat menys que dels tramitats l’any anterior.
Concretament el 2012 es van retornar els expedients d'un 22,47 % de les consultes
mentre que el 2013 aquest percentatge és del 21,94 %. També cal afegir a aquest
fet que, novament, s'han retornat més expedients 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. CONSULTES2
1. Administració consultant
— Distribució per administracions
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

142

Consells insulars

20

Ajuntaments

34
Total

196

2 Cal tenir en compte que dins aquest apartat no s’ha compatibilitzat la sol·licitud d’aclariment respecte del
Dictamen 55/2013, de l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears.
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— Percentatge segons l'Administració consultant

Administració de la Comunitat Autònoma
72,45%

Consells insulars
10,20%
Ajuntaments
17,35%

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 142; és a dir, un 72,45 % de les consultes provenen d’aquesta Administració.
Pel que fa a les administracions locals, les consultes dels consells insulars i els
ajuntaments representen un 27,55 % del total de les rebudes per aquest òrgan.
Aquest percentatge es desglossa, tal com mostram en el gràfic, en un 10,20 % de
consultes que provenen dels consells insulars i un 17,35 % dels ajuntaments.
A continuació, comparam el nombre de consultes presentades per les diferents
administracions durant l’any 2012 i l'any 2013.
2012

2013

Variació

Administració de la CAIB

122

142

+ 16,39 %

Consells insulars

19

20

-

Ajuntaments

35

34

-

Administració corporativa

2

0

Total

178

196
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El gràfic anterior palesa que l’augment del nombre de consultes es produeix per un
augment de les presentades per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears; concretament s’han incrementat en un 16,39 % respecte de l’any
anterior.
No ha experimentat, en canvi, cap variació significativa respecte de l’any 2012 el
nombre de consultes dels consells insulars i dels ajuntaments.
2. Consultes per matèries
En la taula següent es mostra la distribució per matèries del total de consultes de
2013 i els resultats es comparen amb els de l'any 2012.
Variació

2012

2013

Avantprojectes de llei

0

2

-

Projectes de disposicions
reglamentàries

47

61

+ 29,79 %

— Projectes de
decret

24

36

-

— Projectes d’ordre

20

20

-

— Projectes de
reglament dels
consells insulars

3

5

-

Contractació

20

16

- 20 %

Interpretació normativa

3

4

-

Declaracions d'interès
general

2

0

-

Responsabilitat
patrimonial

81

64

- 20,99 %

Revisions d’ofici

19

43

+ 126,32 %

Recursos extraordinaris
de revisió

2

2

-

Transaccions judicials i
extrajudicials

1

0

-

Zones verdes

3

4

-

178

196

+ 10,11 %

TOTAL

Segons la taula anterior, com l'any precedent, gran part de les consultes que ha
rebut aquest òrgan durant l'any 2013 es refereixen a reclamacions de responsabilitat
patrimonial i a projectes de disposicions reglamentàries.
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Respecte de l'any 2012, cal destacar:
a) L’augment en un 29,79 % de les consultes sobre projectes de reglament.
b) La disminució en un 20,99 % de les consultes de responsabilitat patrimonial.
c) L’augment en un 126,32 % de les consultes sobre revisió d’ofici. Aquest notable
augment deriva de l’increment d’expedients rebuts sobre contractació irregular, els
quals, segons la Instrucció 2/2012, de 12 de març, de la interventora general i de la
directora de l’Advocacia sobre la tramitació que s'ha de seguir en els supòsits de
reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació irregular, s'han de
tramitar pel procediment de revisió d'ofici previst en l'article 102 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3. Consultes per Administració i matèria
Any 2013
Administració de la CAIB
— Avantprojectes de llei

2

— Projectes de decret

36

— Projectes d’ordre

20

— Contractació

7

— Interpretació normativa

1

— Responsabilitat patrimonial

40

— Revisions d’ofici

34

— Recursos extraordinaris de revisió

2

TOTAL

142

Administració local
Consells insulars
— Projectes de reglament

5

— Contractació

2

— Interpretació normativa

3

— Responsabilitat patrimonial

5

— Revisions d’ofici

1

— Urbanisme i ordenació del territori

4

TOTAL
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Ajuntaments
— Contractació

7

— Responsabilitat patrimonial

19

— Revisions d’ofici

8

TOTAL

34

Pel que fa a les consultes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, cal esmentar que el nombre més elevat correspon a disposicions
reglamentàries, amb 56 consultes, que representen un 39,44 % del total d'aquesta
Administració, mentre que la responsabilitat patrimonial, amb 40 consultes, se situa
en un segon terme i suposa un 28,17 %.
Quant als consells insulars, el major nombre de consultes es reparteixen entre
disposicions reglamentàries (5 consultes) i responsabilitat patrimonial (5 consultes).
Ambdues matèries representen un 50 % de les consultes d'aquesta Administració.
Finalment, en relació amb els ajuntaments, gran part de les consultes són de
responsabilitat patrimonial, concretament un 55,88 % de les presentades per aquests
ens locals.
4. Consultes preceptives en les quals cessa el deure del Consell Consultiu
d’emetre el dictamen sol·licitat, ja que l’òrgan consultant dóna per complert el
tràmit de consulta preceptiva i decideix continuar la tramitació del
procediment sense la incorporació del dictamen
Les consultes en les quals ha cessat el deure del Consell Consultiu d’emetre el
dictamen sol·licitat són les referides als assumptes següents:
— Projecte de decret de suspensió temporal del complement retributiu addicional
d’estímul i reconeixement de l’excel·lència investigadora i la transferència del
coneixement del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
— Projecte de decret relatiu a l’extinció de l’entitat pública empresarial Espais de
Natura Balear (ENB) i d’assumpció de les seves funcions.
— Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Balear de la Natura
(IBANAT).
— Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, per la qual es
concedeix la protecció nacional transitòria a la denominació d’origen protegida Oliva
de Mallorca / Oliva Mallorquina / Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina i es
regula el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oliva
Mallorquina.
— Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual
Consell Consultiu de les Illes Balears
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es regula el règim jurídic del personal docent i investigador contractat de la
Universitat de les Illes Balears.
— Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 13/2013, de 5 d’abril, pel qual es
regula el Fons de Seguretat Pública.
— Reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Pollença
presentada per la senyora J. P. R.
Cal recordar que en els supòsits en què l’Administració consultant considera
complert el tràmit de consulta preceptiva i decideix continuar la tramitació del
procediment sense la incorporació del dictamen, perquè ha transcorregut el termini
establert per emetre'l, l’Administració consultant ha de comunicar immediatament a
aquest òrgan l’aprovació de la norma o la resolució que s'hagi adoptat sobre
l’assumpte sotmès a consulta, d’acord amb el que preveu l’article 24.6 de la Llei
5/2010, de 16 de juny.
L’any 2013 la previsió anterior s’ha complert en tots els supòsits que hem enumerat
en aquest apartat excepte en un cas, en el qual la comunicació de la resolució no es
va fer de manera immediata sinó a instància d’aquest òrgan de consulta, amb motiu
de la revisió periòdica que fa sobre les comunicacions de les resolucions i les
normes adoptades per l’Administració consultant.
5. Peticions de desistiment
Les consultes en què el Consell Consultiu ha rebut una petició de desistiment de la
sol·licitud de dictamen són les següents:
— Consulta relativa a la revisió d'ofici de l'expedient SSCC RD 220/12, relatiu a la
derivació de pacients del Servei de Salut de les Illes Balears a l'Hospital de la Creu
Roja per rebre-hi assistència sanitària.
— Consulta sobre la possibilitat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible i de modificació de la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes.
— Consulta relativa al Projecte de decret pel qual es crea el registre de llibres i
material didàctic complementari de les Illes Balears i se'n regulen l’organització i la
gestió.
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IV. DICTÀMENS EMESOS
1. Classificació segons l’Administració consultant
El quadre següent mostra el total de dictàmens de 2013 distribuïts en funció de
l’entitat sol·licitant.

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

107

Consells insulars

19

Ajuntaments

20

Administració corporativa

1
Total

147

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

Administració sol·licitant

Administració
de la CAIB

Administració
corporativa
0,68 %

72,79 %
Consells
insulars
12,39 %

Ajuntaments
13,61 %
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1.1. Comparació entre el total de dictàmens aprovats l’any 2013, distribuïts
segons l’entitat consultant, i els corresponents als anys 2011 i 2012
Anàlisi comparativa amb els dictàmens d'altres anys
150

Dictàmens

120

108 99 107

2011

90

2012

60

18

30

9

19

28

15 20

0

Adm. CAIB

Consells insulars

Ajuntaments

2013

0

0

1

Adm. Corporativa

La dada més significativa del gràfic anterior és que el nombre de dictàmens que
s'han emès a sol·licitud de l'Administració autonòmica i els consells insulars l’any
2013 augmenta respecte de l’any anterior i s'aproxima a les dades assolides l’any
2011.
Pel que fa als ajuntaments, el nombre de dictàmens emesos també augmenta
respecte de l’any anterior, però continua essent sensiblement inferior al
corresponent a l’any 2011.
A continuació, es detalla la distribució dels dictàmens per entitats sol·licitants i
s'especifica la conselleria o l’ens de procedència.
1.2. Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació

3

Conselleria de Presidència

4

Conselleria d'Administracions Públiques

6

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

16

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

17

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

2

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

9

Conselleria de Turisme i Esports

3

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

1

Ports de les Illes Balears

5

Serveis Ferroviaris de Mallorca

1

Servei de Salut de les Illes Balears

40
Total
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1.3. Administració local
1.3.1. Consells insulars
Consell Insular d’Eivissa

2

Consell Insular de Formentera

1

Consell Insular de Mallorca

13

Consell Insular de Menorca

3
Total

19

1.3.2. Ajuntaments
Ajuntament d'Andratx

1

Ajuntament d'Eivissa

1

Ajuntament d'Estellencs

1

Ajuntament de Calvià

4

Ajuntament de Campanet

1

Ajuntament de Ciutadella

2

Ajuntament de Maó

1

Ajuntament de Marratxí

1

Ajuntament de Palma

2

Ajuntament de Pollença

1

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

1

Ajuntament de Santa Margalida

2

Ajuntament de Selva

1

Ajuntament de Son Servera

1
Total

20

1.4. Administració corporativa
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
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2. Dictàmens per matèries
a) Avantprojectes de llei

3

b) Projectes de disposicions normatives
— Projectes de decret

24

— Projectes d'ordre

16

— Projectes de reglament dels consells insulars

2

c) Contractació

8

d) Interpretació normativa

3

e) Responsabilitat patrimonial

57

f) Recursos extraordinaris de revisió

1

g) Revisions d'ofici

29

h) Zones verdes

4

Total

147

Percentatge per matèries

Interpretació
normativa 2,04 %

Contractació
5,44 %
Responsabilitat
patrimonial 38,78 %

Recursos extraordinaris
de revisió 0,68 %

Revisions
d’ofici 19,73 %

Zones
verdes 2,72 %

Projectes de
disposicions
reglamentàries
28,57 %

Avantprojectes
de llei 0,68 %

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2013

37

SEGONA PART

Funció consultiva

Comparació dels dictàmens distribuïts per matèria. Anys 2011, 2012 i 2013

80

Dictàmens

70
60
2011

50

2012

40

2013

30
20
10
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) Interpretació normativa
f) Declaracions d'interès general

g

h

i

j

k

g) Responsabilitat patrimonial
h) Transaccions judicials o extrajudicials
i) Recursos extraordinaris de revisió
j) Revisions d'ofici
k) Zones verdes

3. Caràcter dels dictàmens
Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu

138

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu

4

Dictàmens en què el Consell Consultiu conclou la inadmissibilitat de
la consulta

5

Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència

8

Dictàmens que el Consell Consultiu ha emès amb caràcter facultatiu:
— Dictamen núm. 48/2013, relatiu al règim jurídic aplicable quan en un mateix
conseller concorren les condicions de conseller electe i de conseller executiu, i
determinació dels criteris per a l'aplicació de l'article 7.a de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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— Dictamen núm. 55/2013, relatiu a l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 66/2013, relatiu a la sol·licitud d'aclariment del Dictamen
núm. 55/2013 de l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears.
— Dictamen núm. 70/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de
Transports Terrestres.
Dictàmens en què el Consell Consultiu conclou la inadmissibilitat de la
consulta:
— Dictamen núm. 64/2013, relatiu a la reclamació presentada per l'UTE Puerto
Ciutadella per l'increment de cost derivat de la problemàtica en l'extracció de material
de pedrera per l'execució del Projecte del port de Ciutadella.
— Dictamen núm. 65/2013, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del
Consell Insular de Mallorca en relació amb la naturalesa jurídica del preu que percep
d’un usuari un concessionari d’un servei públic.
— Dictamen núm. 74/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l’UTE Puerto Ciutadella per la paralització de mitjans per problemes
en la cimentació de l'obra en relació amb el Projecte d'ampliació del port de
Ciutadella.
— Dictamen núm. 121/2013, relatiu a la resolució del contracte d’explotació del local
destinat a bar, cafeteria i restaurant del port de la Colònia de Sant Jordi (ses
Salines).
— Dictamen núm. 123/2013, relatiu a la consulta facultativa sobre compatibilitat i
compliment de drets i deures del senyor A. A. A., conseller regidor i cap de grup
polític en el Consell Insular de Formentera i funcionari en actiu del Consell Insular
d’Eivissa.
4. Disposició o resolució que l’Administració consultant ha adoptat en relació
amb els dictàmens emesos
4.1. Comunicació de la disposició o la resolució adoptada3
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.

3 Pel que fa a les comunicacions sobre disposicions o resolucions adoptades per l'Administració consultant
en relació amb els dictàmens emesos, aquesta versió es va tancar el 31 de març de 2014.
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El nombre de disposicions i resolucions en relació amb les quals el Consell
Consultiu ha emès dictamen s'indica en les taules següents, i es compara amb el
nombre de comunicacions que les diferents administracions consultants han dut a
terme després d'haver rebut el dictamen.
4.1.1. Disposicions normatives
a) Avantprojectes de llei
Dictàmens emesos:
2
(No s’hi ha comptabilitzat el Dictamen 66/2013, d’aclariment del Dictamen 55/2013, relatiu a
l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears)

Comunicacions sobre disposicions adoptades en procediments
sobre els quals s'ha emès dictamen

0

b) Disposicions reglamentàries

Dictàmens emesos
Disposicions sobre les quals s'ha emès dictamen

42
4

Comunicacions sobre les disposicions adoptades

35
35

4.1.2. Altres procediments que han tramitat les administracions públiques de
les Illes Balears en els quals s’ha sol·licitat el dictamen de manera preceptiva
al Consell Consultiu, que ha admès la consulta, i sobre els quals s'ha resolt
una vegada tramès el dictamen
Dictàmens

96

Dins aquest apartat no s’han comptabilitzat tres dictàmens facultatius sobre
interpretació normativa (dictàmens 48/2013, 65/2013 i 123/2013), dos de
responsabilitat patrimonial en els quals no es va admetre la consulta
(dictàmens 64/2013 i 74/2013) i un de resolució de contracte en què no es va
admetre tampoc la consulta (Dictamen 121/2013)

Total de comunicacions sobre les resolucions adoptades

88

Sense comunicació

8

4.2. 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
4 Ens referim al total de disposicions reglamentàries sobre les quals aquest òrgan ha emès dictamen l'any
2013 i que s'han publicat en el BOIB fins al 31 de març de 2014.
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se’n separen: en el primer cas, 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 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.
Les taules que s’exposen a continuació indiquen 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
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, reguladora del Consell
Consultiu.

Disposicions reglamentàries del Govern
Decrets aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»

19

Decrets aprovats oït el Consell Consultiu»

0

Decrets sense publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

5

Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu»

12

Ordres aprovades oït el Consell Consultiu»

2

Sense fórmula

0

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

2

Disposicions reglamentàries dels consells insulars
Reglaments aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»

2

Reglaments aprovats oït el Consell Consultiu»

0

Reglaments pendents de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

0
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— Resolucions relatives a procediments sobre els quals el Consell Consultiu
ha emès dictamen

Comunicacions de resolucions adoptades per l’Administració consultant
Total de comunicacions

88

Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu»

55

Resolucions dictades «oït el Consell Consultiu»

3

Resolucions dictades amb altres fórmules o sense fórmula

29

Resolucions dictades una vegada emès el Dictamen però
abans que l’Administració consultant l'hagi rebut

1
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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 les consultes a aquest òrgan,
és que la consulta 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 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 l'any 2013, com el 2012, en una notable disminució
de la quantitat 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 al 2013.

Dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial
180
160

143 146

136

140
119

120

154
143

113

100
80

69
49 53

60

38

40
20

3

4

6

4

6

76
62

57

43

14

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
201
3

Any

0
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2. Distribució de les consultes de responsabilitat patrimonial segons l’ens
consultant
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

40

Conselleries

7

Ports de les Illes Balears

6

Servei de Salut de les Illes Balears

27

Administracions locals

24

Consells insulars

5

Ajuntaments

19

3. Distribució dels dictàmens de 2012 i de 2013 sobre responsabilitat
patrimonial segons l’Administració consultant

2012

2013

Variació

Administració de la CAIB

52

35

- 32,69 %

Consells insulars

1

7

-

Ajuntaments

9

14

55,56 %

Administració corporativa

0

1

-

TOTAL

62

57

- 8’06 %
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4. Classificació dels dictàmens de responsabilitat patrimonial segons la causa
de reclamació
Any

2012

2013

Actes públics i
festes

0

1

Abocament de residus

1

0

Administració
corporativa

0

1

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

3

3

Anul·lació d’actes
administratius i
reglaments

3

6

Assetjament

1

0

Assistència sanitària

47

24

5

11

1
4
0

1
9
1

Contractació pública

1

3

Fenòmens
meteorològics

0

1

Funció pública

0

3

Obres públiques

0

2

Publicitat institucional

1

1

Servei públic educatiu

0

1

TOTAL

62

57

Carreteres, vies
urbanes i espais
públics
- Accidents de trànsit
- Caigudes de
vianants
- Espais públics
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5. Imports que s'han reclamat a l’Administració i imports que el Consell
Consultiu ha estimat en matèria de responsabilitat patrimonial en relació amb
els dictàmens de l’any 2012

2012

Import reclamat
l’Administració

a

2013

102.567.909,42 euros

Import que el Consell
Consultiu ha estimat

493.544,59 euros

242.465.645,45 euros

981.016,92 euros

Segons la taula anterior, l’import reclamat a l’Administració en matèria de
responsabilitat patrimonial ha augmentat respecte de l’any 2012 en un 136,40 %.
Aquest increment és conseqüència d’una reclamació de responsabilitat patrimonial
en matèria d’alteració del plantejament (Dictamen 41/2013). La suma de la
indemnització sol·licitada en aquesta reclamació comporta un 88,98 % de l’import
reclamat a l’Administració durant l’any 2013, és a dir, la quantitat de

215.751.694 euros.
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 què el peticionari no havia
quantificat els danys soferts (Dictamen 29/2013).
a) Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Imports reclamats

Conselleries
Ports de les Illes Balears
Servei de Salut de les Illes Balears

Total

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2013

Imports estimats

220.082.695,24 euros

32.639,47 euros

78.734,68 euros

531,94 euros

3.558.556,28 euros

117.153,07 euros

223.719.986,20 euros

150.324,48 euros
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b) Administració local
Administració local
Imports reclamats

Consell Insular de Mallorca
Ajuntaments

Total

Imports estimats

4.194.238,95 euros

584.945,58 euros

14.462.232,92 euros

230.746,86 euros

18.656.471,87 euros

815.692,44 euros

c) Administració corporativa
Administració corporativa
Imports reclamats Imports estimats
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

89.187,38 euros

15.000,00 euros

6. Sentit dels dictàmens emesos de responsabilitat patrimonial i de la resolució
de l’Administració instructora
6.1. Sentit dels dictàmens emesos en matèria de responsabilitat patrimonial
Sentit dels dictàmens
Percentatge
Dictàmens en què es considera que s’ha de
desestimar la reclamació

42

73,68 %

1

1,75 %

12

21,05 %

2

3,51%

57

100 %

Dictàmens en què es considera que s’ha d’estimar
íntegrament la reclamació
Dictàmens en què es considera que s’ha d'estimar
parcialment la reclamació
Dictàmens en què es conclou que no s'ha
d'admetre la consulta

Total
de
patrimonial

dictàmens
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6.2. Sentit de la resolució adoptada per l’Administració instructora en relació
amb el dictamen emès per aquest òrgan de consulta5

Sentit de la resolució adoptada per l’Administració instructora
Percentatge
La resolució coincideix amb el dictamen

51

94,99 %

La resolució se separa del dictamen

3

5,56 %

54

-

Total de resolucions de responsabilitat
patrimonial

De les 54 resolucions de responsabilitat patrimonial examinades (vegeu la nota 4 a
peu de pàgina) en tres casos l’Administració consultant s’ha separat del sentit del
dictamen. Aquests supòsits corresponen als dictàmens següents:
— Dictamen núm. 9/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Calvià formulada pel senyor D. S. L.
— Dictamen núm. 101/2013, relatiu a l’expedient de responsabilitat de l’Ajuntament
de Palma instat per la senyora Y. T. G.
— Dictamen núm. 125/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada per la senyora L. E. R., en nom propi i en el
dels seus fills (E. F. E., L. F. E. i V. F. E.), per la mort del seu marit, el senyor V. F. S.,
arran de l’assistència prestada al PAC de Pollença i a l'Hospital Comarcal d'Inca.
En els tres dictàmens anteriors el Consell Consultiu conclou que cal estimar de
manera parcial la reclamació, mentre que l’Administració instructora resolgué
desestimar-la íntegrament.

5 Dins aquest apartat no s'han comptabilitzat dos dictàmens en què el Consell Consultiu conclou que no
s'ha d'admetre la consulta (dictàmens 64/2013 i 74/2013), ni tampoc un dictamen que es va trametre a
l’Administració consultant alguns dies després que aquesta hagués resolt el procediment (Dictamen
20/2013).
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V. RELACIÓ DE DICTÀMENS EMESOS6
1. AVANTPROJECTES DE LLEI
— Dictamen núm. 43/2013, relatiu a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears.
Conté un vot particular dels consellers Maria Ballester Cardell, Carmen Fernández González i
Joan Oliver Araujo.

— Dictamen núm. 55/2013, relatiu a l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols
institucionals de les Illes Balears.
Conté un vot particular dels consellers Pere Aguiló Crespí, Pedro A. Aguiló Monjo, Maria Ballester
Cardell, Carmen Fernández González i Joan Oliver Araujo.
Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de
les Illes Balears (BOIB núm. 181, de 31 de desembre).

— Dictamen núm. 66/2013, relatiu a la sol·licitud d'aclariment del Dictamen
núm. 55/2013 de l’Avantprojecte de llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les
Illes Balears.
Conté un vot particular dels consellers Pere Aguiló Crespí, Pedro A. Aguiló Monjo, Maria Ballester
Cardell, Carmen Fernández González i Joan Oliver Araujo.

2. DISPOSICIONS REGLAMENTÀRIES
2.1. Projectes de decret
2.1.1. Activitats esportives
— Dictamen núm. 115/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
busseig turístic i recreatiu a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Emès amb caràcter desfavorable.
Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s’estableixen els principis
generals en matèria de busseig recreatiu a la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 36, de 15 de març).

2.1.2. Activitats recreatives
— Dictamen núm. 68/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'activitat
de lloguer d'embarcacions d'esbarjo.
2.1.3. Agricultura i pesca
— Dictamen núm. 15/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es deroguen
determinats articles del Decret 17/2009, de 6 de març, pel qual s’estableix un pla de
6 Pel que fa a les normes publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, aquesta versió es va tancar el
31 de març de 2014.
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gestió per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 92/2013, 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 44/2013, de 4 d’octubre, 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. 137, de 5 d'octubre).

Correcció d’errades en la numeració del Decret 44/2013, de 4 d’octubre,
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. 140, de
12 d'octubre).

— Dictamen núm. 93/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les
agrupacions de defensa vegetal en l’àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre
Oficial Insular d’Agrupacions de Defensa Vegetal de l’illa de Mallorca.
Decret 52/2013, de 29 de novembre, pel qual es regulen les agrupacions
de defensa vegetal en l’àmbit de les Illes Balears i es crea el Registre
Oficial d’Agrupacions de Defensa Vegetal de les Illes Balears (BOIB
núm. 166, de 30 de novembre).

— Dictamen núm. 129/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 9/1997, de 23 de gener, pel qual es crea el Registre de Societats Agràries de
Transformació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 7/2014, de 31 de gener, pel qual es modifica el Decret 9/1997, de
23 de gener, pel qual es crea el Registre de Societats Agràries de
Transformació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 16, d'1 de febrer).

2.1.4. Assumptes socials
— Dictamen núm. 85/2013, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de
coordinació per a l'autorització i l’acreditació dels serveis socials d'atenció a
persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització
i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors
de població.
Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010,
de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius
de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials
d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els
requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter
suprainsular per a aquests sectors de població (BOIB núm. 169, de 7 de
desembre).

2.1.5. Consum
— Dictamen núm. 67/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els fulls
de reclamació o denúncia en matèria de consum i el procediment de tramitació de
les reclamacions i les denúncies.
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2.1.6. Denominacions d'origen i altres mencions
— Dictamen núm. 2/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es deroga el Decret
54/2003, de 16 de maig, pel qual es regula la utilització de la menció «Vi de la Terra
Eivissa» en la designació de vins de taula produïts a Eivissa.
Decret 8/2013, de 15 de febrer, pel qual es deroga el Decret 54/2003, de
16 de maig, pel qual es regula la utilització de la menció «Vi de la terra
Eivissa» en la designació de vins de taula produïts a Eivissa (BOIB núm.
24, de 19 de febrer).

2.1.7. Educació
— Dictamen núm. 32/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears.
Conté un vot particular dels consellers Carmen Fernández González, Maria Ballester Cardell, Joan
Oliver Araujo i Pere A. Aguiló Monjo.
Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de
les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears
(BOIB núm. 74, de 25 de maig).

— Dictamen núm. 58/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix a les
Illes Balears el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol
superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny
de moda i disseny de producte i se'n regula l'avaluació.
Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears
el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol
superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny
d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula
l’avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre).

2.1.8. Funció pública
— Dictamen núm. 34/2013, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
Decret 25/2013, de 24 de maig, de modificació del Decret 54/2002, de 12
d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, i del
Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana ( BOIB núm. 74, de 25 de maig).

— Dictamen núm. 57/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de
prestació de serveis mitjançant teletreball a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 29 de juny).

— Dictamen núm. 84/2013, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret
75/1994, de 26 de maig, pel qual s'estableix el barem de mèrits en els concursos per
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proveir llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació nacional.
Decret 48/2013, de 18 d’octubre, de modificació del Decret 75/1994, de
26 de maig, pel qual s’estableix el barem de mèrits en els concursos per
proveir llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació nacional
(BOIB núm. 147, de 26 d'octubre).

2.1.9. Honors i distincions
— Dictamen núm. 137/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 5, d’11 de gener).

— Dictamen núm. 138/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Premi
Ramon Llull del Govern de les Illes Balears.
Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull
del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 5, d'11 de gener).

2.1.10. Indústria
— Dictamen núm. 44/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula l'activitat
industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils i
dels seus equips i components i es crea el Registre Especial de Responsables
Tècnics de Taller de Reparació d'Automòbils.
Dictamen emès amb caràcter desfavorable.

2.1.11. Llengua catalana
— Dictamen núm. 130/2013, relatiu al Projecte de decret d’avaluació i certificació de
coneixements de llengua catalana.
Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements
de llengua catalana (BOIB núm. 5, d'11 de gener).

2.1.12. Procediments administratius
— Dictamen núm. 5/2013, relatiu al Projecte de decret de mesures de simplificació
documental dels procediments administratius.
Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental
dels procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer).

2.1.13. Sanitat
— Dictamen núm. 94/2013, relatiu al Projecte de decret de modificació del 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.
Decret 47/2013, de 18 d’octubre, de modificació del Decret 46/2012, d’1
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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. 147, de 26 d’octubre).

— Dictamen núm. 106/2013, relatiu al Projecte de decret de garanties de l’atenció
sanitària especialitzada i dels registres de pacients en llista d’espera de les Illes
Balears.
— Dictamen núm. 140/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 44/2004, de 14 de maig, pel qual s’estableixen el règim i el funcionament del
Consell de Salut de les Illes Balears.
Decret 5/2014, de 31 de gener, pel qual es modifica el Decret 44/2004,
de 14 de maig, pel qual s’estableixen el règim i el funcionament del
Consell de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 16, d'1 de febrer).

2.1.14. Transports
— Dictamen núm. 70/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 108/2011, d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de
Transports Terrestres.
Decret 40/2013, de 30 d’agost, pel qual es modifica el Decret 108/2011,
d’11 de novembre, pel qual es regula el Consell Balear de Transports
Terrestres (BOIB núm. 121, de 31 d’agost).

2.1.15. Treball
— Dictamen núm. 56/2013, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es regula
la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears.
Decret 51/2013, de 29 de novembre, pel qual es crea i regula la Comissió
Consultiva de Convenis Col·lectius de les Illes Balears (BOIB núm. 166,
de 30 de novembre).

2.2. Projectes d'ordre
2.2.1. Casinos, jocs i apostes
— Dictamen núm. 47/2013, relatiu al Projecte d’ordre del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació sobre modalitats d’apostes hípiques.
Ordre del conseller d’Economia i Competitivitat de 8 de juliol de 2013
sobre modalitats d’apostes hípiques (BOIB núm. 98, de 13 de juliol).

2.2.2. Denominacions d’origen i altres mencions
— Dictamen núm. 3/2013, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’aprova el Plec de
condicions de la indicació geogràfica protegida Eivissa/Ibiza.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 18 de febrer
de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Eivissa/Ibiza (BOIB núm. 24, de 19 de febrer).
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— Dictamen núm. 6/2013, relatiu al Projecte d’ordre 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 7 de febrer
de 2013, 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. 23, de 16 de febrer).

— Dictamen núm. 14/2013, 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 Formentera.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d'11 de març de
2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la Indicació
Geogràfica Protegida Formentera (BOIB núm. 35, de 14 de març).

— Dictamen núm. 69/2013, 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 Illa de Menorca / Isla de Menorca.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 28 d’agost
de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la indicació
geogràfica protegida Illa de Menorca / Isla de Menorca (BOIB núm. 122,
de 3 de setembre).

— Dictamen núm. 104/2013, 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 Serra de Tramuntana - Costa Nord.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 de
novembre de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la
indicació geogràfica protegida Serra de Tramuntana - Costa Nord
(BOIB núm. 164, de 28 de novembre).

— Dictamen núm. 105/2013, 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 Mallorca.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de
novembre de 2013 per la qual s’aprova el Plec de condicions de la
indicació geogràfica protegida Mallorca (BOIB núm. 166, de 30 de
novembre).

2.2.3. Educació
— Dictamen núm. 33/2013, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula
l’establiment dels preus públics que ha d’aplicar el Centre Integrat de Formació
Professional Nauticopesquera per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de
títols professionals i certificats d’especialitat de la marina mercant.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 de maig
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de 2013 per la qual es regula l’establiment dels preus públics que ha
d’aplicar el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera
per als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals
i certificats d’especialitat de la marina mercant (BOIB núm. 74, de 25 de
maig).

— Dictamen núm. 42/2013, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es regulen els programes de qualificació
professional inicial a les Illes Balears.
Dictamen emès amb caràcter desfavorable.

— Dictamen núm. 59/2013, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es regula el procediment per a la provisió accidental
dels llocs de treball d’inspectors d’educació en comissió de serveis.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de
juliol de 2013, per la qual es regula el procediment per a l’ocupació de
llocs de treball d’inspectors d’Educació en comissió de serveis (BOIB
núm. 98, de 13 de juliol).

— Dictamen núm. 116/2013, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es regulen els programes de qualificació
professional inicial a les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener
de 2013 per la qual es regulen els programes de qualificació professional
inicial a les Illes Balears (BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014).

Correcció d’errades advertides en la versió catalana de l’Ordre de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener de 2014 per
la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les
Illes Balears (BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2014).

— Dictamen núm. 131/2013, relatiu al Projecte d'ordre de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura
de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels
cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen
d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears, en
la modalitat d'ensenyament presencial.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer
de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura
de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el
funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema
educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament
presencial (BOIB núm. 30, de 4 de març).

2.2.4. Fitxers de dades de caràcter personal
— Dictamen núm. 83/2013, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera
d'Administracions Públiques de creació, modificació i supressió de fitxers que
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contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d'Administracions Públiques i
de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).
Ordre de la consellera d’Administracions Públiques de creació,
modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter
personal de la Conselleria d’Administracions Públiques i de l’Escola
Balear d’Administració Pública (EBAP) (BOIB núm. 180, de 28 de
desembre de 2013).

2.2.5. Hisenda
— Dictamen núm. 139/2013, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’estableixen els
honoraris estandarditzats dels perits tercers designats per intervenir en les taxacions
pericials contradictòries.
Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 23 de gener de 2014 per
la qual s’estableixen els honoraris estandarditzats dels perits tercers
designats per intervenir en les taxacions pericials contradictòries (BOIB
núm. 16, d'1 de febrer).

2.2.6. Llengua catalana
— Dictamen núm. 1/2013, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció
General de Cultura i Joventut.
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de
2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la
Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

— Dictamen núm. 4/2013, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es fixen les
titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla
de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).
2.3. Projectes de reglament dels consells insulars
2.3.1. Espectacles públics i recreatius
— Dictamen núm. 107/2013, relatiu al Projecte de reglament regulador dels serveis
d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i
recreatives, en l’àmbit de l’illa de Mallorca.
Conté un vot particular de la consellera Carmen Fernández González.
Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca mitjançant el qual s’aprova
definitivament el Reglament regulador dels serveis d’admissió i control
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives, en
l’àmbit de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 171, 12 de desembre).
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2.3.2. Turisme
— Dictamen núm. 25/2013, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular
d'Eivissa pel qual es regulen determinats aspectes conformadors de la prestació de
serveis turístics a establiments i en activitats turístiques situats a l'illa d'Eivissa.
Reglament RDT/1/2013, per la qual es regulen determinats aspectes
conformadors de la prestació de serveis turístics a establiments i en
activitats turístics (BOIB núm. 85, de 15 de juny de 2013).

3. CONTRACTACIÓ
3.1. Interpretació
— Dictamen núm. 53/2013, relatiu a la interpretació de la clàusula sobre la revisió de
preus del contracte per a la redacció del projecte i l’execució de les obres de la
variant de Ferreries.
— Dictamen núm. 77/2013, relatiu a la interpretació de la revisió de preus del
contracte del transport sanitari urgent per a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera i no urgent (programat) per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
— Dictamen núm. 110/2013, relatiu a la interpretació d’una clàusula d’un contracte
per a la concessió del servei públic del subministrament domiciliari d’aigua potable
del nucli urbà de Can Picafort i Son Serra de Marina, del terme municipal de Santa
Margalida.
3.2. Modificació
— Dictamen núm. 97/2013, relatiu a la proposta de «modificat IX del contracte
SSCC GSP 18/04 per a la prestació d'assistència als usuaris del Servei de Salut de
les Illes Balears per l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma».
3.3. Resolució
— Dictamen núm. 21/2013, relatiu a la resolució del contracte de servei de revisió
del Pla Director Sectorial de Pedreres a l’àmbit de l’illa d’Eivissa.
— Dictamen núm. 121/2013, relatiu a la resolució del contracte d’explotació del local
destinat a bar, cafeteria i restaurant del port de la Colònia de Sant Jordi (ses
Salines).
— Dictamen núm. 132/2013, relatiu a la resolució del contracte de concessió
administrativa de la gestió dels serveis públics funeraris i de cementeris subscrit
entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’UTE D.
— Dictamen núm. 147/2013, relatiu a la resolució del contracte d’adquisició de cabal
d’aigua potable per al subministrament a la població, formalitzat entre l’Ajuntament
de Son Servera i el senyor A. A. A.
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4. INTERPRETACIÓ NORMATIVA
— Dictamen núm. 48/2013, relatiu al règim jurídic aplicable quan en un mateix
conseller concorren les condicions de conseller electe i de conseller executiu, i
determinació dels criteris per a l'aplicació de l'article 7.a de la Llei 2/1996, de 19 de
novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 65/2013, relatiu a la consulta efectuada per la presidenta del
Consell Insular de Mallorca en relació amb la naturalesa jurídica del preu que percep
d’un usuari un concessionari d’un servei públic.
— Dictamen núm. 123/2013, relatiu a la consulta facultativa sobre compatibilitat i
compliment de drets i deures del senyor A. A. A., conseller regidor i cap de grup
polític en el Consell Insular de Formentera i funcionari en actiu del Consell Insular
d’Eivissa.
5. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
5.1. Actes públics i festes
— Dictamen núm. 51/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor P. T. F., en representació dels menors J. L. V. i E. L. V., com a
conseqüència de l'accident sofert durant una activitat infantil organitzada pel Consell
Insular de Mallorca a Algaida.
5.2. Administració corporativa
— Dictamen núm. 26/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor A. A. A. contra el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
(COMIB) com a conseqüència del retard en la seva reincorporació després de la
condemna judicial d'inhabilitació.
5.3. Alteració de l'ordenació territorial o urbanística
— Dictamen núm. 7/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Santa Margalida formulada pel senyor B. R. B., en representació de
l'entitat A, per la denegació d'un projecte d'execució d'obres en el polígon X,
parcel·la X, de Santa Margalida.
— Dictamen núm. 41/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per l'entitat P, pels danys i perjudicis patits com a conseqüència de
l’aplicació del Decret llei autonòmic 1/2007, de 23 de novembre, de mesures
cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor
ambiental per a les Illes Balears.
— Dictamen núm. 63/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
interposada pels senyors M. T. S., R. S. G. i R. C. C. davant la Conselleria de Medi
Ambient amb motiu de la declaració, mitjançant el Decret 121/2001, de 19 d’octubre,
de la finca de s’Albufereta com a reserva natural i de l’aprovació del seu PORN
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mitjançant un acord de Consell de Govern de la mateixa data.
5.4. Anul·lació d'actes administratius
— Dictamen núm. 27/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor A. A. A. amb motiu dels danys i perjudicis soferts com a
conseqüència de l'acord adoptat pel Consell de Govern de les Illes Balears, de 30
de gener de 2009, pel qual es revocava el seu nomenament com a interventor interí
de l'Ajuntament de Maó, posteriorment anul·lat judicialment.
— Dictamen núm. 45/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia presentada pel senyor A. L. G. en
representació de l'entitat M.
— Dictamen núm. 96/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Campanet presentada pel senyor J. C. P. i la senyora H. H., pels
danys i perjudicis derivats de la demolició d'un habitatge com a conseqüència de
l'anul·lació de la llicència que l'emparava.
— Dictamen núm. 103/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor A. J. J. davant l'Ajuntament de Calvià com a conseqüència de
l'ordre de tancament del local L els dies 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d'agost de 2008.
— Dictamen núm. 142/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració autonòmica formulada pel senyor J.G.V., en representació de
l'entitat mercantil P, com a conseqüència de la Sentència 478/2011 del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, de 22 de juny, i de l'actuació de la
Conselleria de Turisme i Esports en relació amb l'autorització del càmping Club San
Pedro a la Colònia de Sant Pere (Artà).
— Dictamen núm. 146/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l'Ajuntament de Calvià presentada pel senyor B. B. B. en nom i representació de
l'entitat L.
5.5. Contractació pública
— Dictamen núm. 10/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per l’entitat A davant l’empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pel
perjudici econòmic ocasionat en relació amb el contracte per a la prestació del servei
de neteja.
— Dictamen núm. 64/2013, relatiu a la reclamació presentada per l'UTE Puerto
Ciutadella per l'increment de cost derivat de la problemàtica en l'extracció de
material de pedrera per l'execució del Projecte del port de Ciutadella.
— Dictamen núm. 74/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l’UTE Puerto Ciutadella per la paralització de mitjans per problemes
en la cimentació de l'obra en relació amb el Projecte d'ampliació del port de
Ciutadella.
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5.6. Educació
— Dictamen núm. 120/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
per l’accident sofert per l’alumne A. A. A. en el Col·legi B.
5.7. Fenòmens meteorològics
— Dictamen núm. 118/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per l'entitat asseguradora N pels danys soferts per l’embarcació E al Port
d’Andratx.
5.8. Funció pública
— Dictamen núm. 18/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració autonòmica formulada per la senyora M. M. M. contra el Govern de
les Illes Balears perquè no li adjudicaren una plaça de docent interí en la
convocatòria de la Direcció General de Personal Docent de 18 de abril de 2008.
— Dictamen núm. 35/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pels senyors V. R. V., C. A. P., A. S. R. i M. P. M. contra el Consell Insular
de Mallorca com a conseqüència del cessament anticipat dels seus respectius llocs
de funcionari interí de programa temporal.
— Dictamen núm. 61/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Consell Insular de Mallorca formulada pel senyor C. C. C a causa de l’incendi
ocorregut a X.
5.9. Obres públiques
— Dictamen núm. 79/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Consell Insular de Mallorca presentada pel senyor B. M. M. en representació del
senyor A. G. S.
— Dictamen núm. 135/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Consell Insular de Mallorca presentada per la senyora C. B. V., en representació
de l’entitat M.
5.10. Publicitat institucional
— Dictamen núm. 17/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Consell Insular de Mallorca formulada pel senyor F. G. F. en representació de X.
5.11. Sanitat
— Dictamen núm. 19/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora J. M. L., en nom propi i
en el del seu fill menor, per l’assistència prestada al senyor V. R. G. a l’Hospital
Comarcal d’Inca.
— Dictamen núm. 23/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per la senyora J. C. H. contra el Servei de Salut de les Illes Balears.
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— Dictamen núm. 29/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària formulada pel senyor J. P. M. com a conseqüència de
l’assistència prestada a l’Hospital Universitari Son Dureta.
— Dictamen núm. 31/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora A. L. P. en nom i representació de la senyora A. R. I., com
a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Can Misses durant el
part de la senyora A. R. I. i de les seqüeles derivades del tractament posterior.
— Dictamen núm. 36/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor M. T. A. com a conseqüència de l’assistència prestada al seu
fill menor M. M. A. a l’Hospital Son Llàtzer.
— Dictamen núm. 37/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial que
formula el senyor O. R. M. com a conseqüència de l’assistència sanitària que va
rebre a l’Hospital Mateu Orfila.
— Dictamen núm. 46/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor F. S. V. i la senyora A. J. S. contra el Servei de Salut de les
Illes Balears com a conseqüència de l’assistència prestada a l’Hospital Son Espases
arran d'un trasplantament de ronyó.
— Dictamen núm. 50/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. B. C. pels danys i
perjudicis derivats de l'assistència mèdica prestada.
— Dictamen núm. 52/2013, relatiu a la reclamació interposada per la
senyora J. G. R. pels danys i perjudicis ocasionats per l’Administració com a
conseqüència de l’assistència prestada dins el marc del Programa de Detecció
Precoç de Càncer de Mama.
— Dictamen núm. 54/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora I. M. V. davant el Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 62/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària formulada pel senyor L. T. S. com a conseqüència de
l'atenció mèdica i hospitalària rebuda a l'Hospital de Manacor.
— Dictamen núm. 73/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Administració sanitària presentada pel senyor C. S. S. en representació de la
senyora M. T. P. i el senyor J. S. T. per la mort del senyor C. C. T.
— Dictamen núm. 76/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears presentada per la senyora E. A. R. per
l’assistència prestada al senyor O. M. M. a l’Hospital Mateu Orfila.
— Dictamen núm. 80/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor R. L. S. davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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— Dictamen núm. 88/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. M. M. i la senyora R. R. R. pels danys morals que
consideren que els ha causat l’assistència prestada al seu espòs i pare,
respectivament, el senyor N. N. N., a l’Hospital Son Dureta.
— Dictamen núm. 90/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
promoguda per la senyora J. M. R. i els senyors L. L. M. i J. L. M.
— Dictamen núm. 91/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor A. V. V. pels danys i perjudicis que considera que li ha
ocasionat l'assistència rebuda a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.
— Dictamen núm. 108/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l'Administració sanitària formulada com a conseqüència de l'assistència prestada
a la senyora M. R. B. en el part de la seva filla M. F. R., que va morir posteriorment,
a l'Hospital de Manacor.
— Dictamen núm. 117/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor J. S. C. com a conseqüència de l’assistència prestada a
l’Hospital Comarcal d’Inca.
— Dictamen núm. 119/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora M. L. T. com a conseqüència de la mort de la seva mare,
la senyora M. T. B., a l'Hospital Son Dureta.
— Dictamen núm. 125/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada per la senyora L. E. R., en nom seu i en el
dels seus fills (E. F. E., L. F. E. i V. F. E.), per la mort del seu marit, el senyor V. F. S.,
arran de l’assistència prestada al PAC de Pollença i a l'Hospital Comarcal d'Inca.
— Dictamen núm. 134/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària presentada per l’advocat senyor R. N. F. en
representació dels senyors E. M. P., S. R. M. i D. R. M., com a conseqüència de
l’atenció prestada al seu marit i pare, respectivament, senyor M. R. O., a l’Hospital
Son Llàtzer.
— Dictamen núm. 143/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada pel senyor E. J. a conseqüència de
l'assistència prestada a l'Hospital Can Misses.
— Dictamen núm. 144/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor J. L. N. contra el Servei de Salut de les Illes Balears com a
conseqüència de l'assistència prestada en Atenció Primària de Mallorca.
5.12. Vies urbanes, espais públics i carreteres
5.12.1. Accidents de trànsit
— Dictamen núm. 16/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor A. C. H. contra l’Ajuntament d'Andratx pels danys i perjudicis
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derivats de la col·lisió, el 23 de juny de 2010, del seu vehicle amb un regulador de
velocitat ubicat en la via pública.
5.12.2. Caigudes de vianants
— Dictamen núm. 9/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Calvià formulada pel senyor D. S. L.
— Dictamen núm. 20/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Pollença presentada per la senyora J. P. R.
— Dictamen núm. 39/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Maó formulada per la senyora R. L. R., per la caiguda patida al
carrer X de Maó.
— Dictamen núm. 40/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Consell Insular de Mallorca formulada pel senyor R. R. R. en representació del
senyor F. G. L.
— Dictamen núm. 75/2013, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pel senyor F. C. M. en nom de la senyora P. R. G.
— Dictamen núm. 101/2013, relatiu a l’expedient de responsabilitat de l’Ajuntament
de Palma instat per la senyora Y. T. G.
— Dictamen núm. 102/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor J. M. R. davant l'Ajuntament de Palma com a conseqüència
de la caiguda patida quan travessava l'avinguda del Comte de Sallent.
— Dictamen núm. 112/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament de Marratxí formulada per l’advocat senyor P. V. R., en
representació de la senyora M. R. C., com a conseqüència d’una caiguda devora
l’Església de Sant Marçal a sa Cabaneta.
— Dictamen núm. 124/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor F. M. H. per una caiguda a la zona del moll del Port de
Pollença.
5.12.3. Espais públics (accidents)
— Dictamen núm. 86/2013, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Calvià formulada pel senyor A. R. C. i la senyora M. G. T., en
representació de la seva filla menor N. R. G.
6. RECURSOS EXTRAORDINARIS DE REVISIÓ
— Dictamen núm. 89/2013, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat pel
senyor A. C. M., en representació de l'entitat mercantil C, contra la Resolució del
conseller d'Administracions Públiques de 8 de gener de 2013, rectificada el 16 de
gener, mitjançant la qual s'adjudica l'Acord marc per a l'homologació dels serveis de
seguretat i vigilància.
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7. REVISIONS D'OFICI
— Dictamen núm. 8/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel
Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de seguretat dels CAD i dispensaris
de metadona durant els mesos de gener a abril de l’any 2012 (expedient SSCC RD
X/12 bis).
— Dictamen núm. 11/2013, relatiu a la revisió d’ofici respecte a la despesa de
reconeixement de deute per l’assistència sanitària donada a una pacient a University
of Michigan Health System.
— Dictamen núm. 12/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel
Servei de Salut de les Illes Balears amb l'entitat N de la gestió de serveis públics
consistents en processos terapèutics d’hemodinàmica.
— Dictamen núm. 13/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director
general de Consum de 16 de desembre de 2008 per la qual s’imposa a l’entitat O
una sanció econòmica.
— Dictamen núm. 22/2013, relatiu a la revisió d’ofici de les llicències d’obres
atorgades el 12 de gener de 1993 i el 18 d’abril de 1997 per l’Ajuntament
d’Estellencs al senyor J. C. P.
— Dictamen núm. 24/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la directora
general de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial per la
qual s’acorda la inscripció de la senyora A. A. A. al Registre de Mediadors de les Illes
Balears.
— Dictamen núm. 28/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació, efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears amb l'empresa R, referent al servei de neteja
a centres de salut i unitats bàsiques dependents d'Atenció Primària, durant el
període de març a juliol de 2012.
— Dictamen núm. 30/2013, relatiu a la revisió d’ofici de les actuacions dutes a terme
per a la contractació de les entitats A i B per a l’ampliació de mostra de l’estudi
principal PISA 2012 de l’OCDE.
— Dictamen núm. 38/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació, feta per
l’Institut Balear de l’Aigua i l’Energia (IBAEN) amb l’entitat D, dels serveis de
manteniment, conservació i explotació de la instal·lació dessaladora d’aigua de mar
de la badia de Palma (IDAM).
— Dictamen núm. 49/2013, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de Selva, de 5 de desembre de 2000, pel qual es concedeix
la llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat ubicat a la parcel·la X del
Polígon X del terme municipal.
— Dictamen núm. 60/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director
general de Recursos Hídrics de 16 d'abril de 2008 de denegació de la constitució i
dels estatuts d'una comunitat de regants de l'EDAR de s'Espinagar (Manacor).
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— Dictamen núm. 71/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a terme
pel Servei de Salut de les Illes Balears del servei de manteniment i suport del
sistema de gestió d'incidències del 061 durant el període d'1 de juny a 30 de
desembre de 2011(expedient SSCC, reconeixement de deute X/2012).
— Dictamen núm. 72/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació duta a terme
pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de gestió, manteniment i
explotació dels sistemes d’informació corporatius amb l’empresa M durant el període
de l’1 d’agost al 12 de novembre de 2012 a l’Hospital Comarcal d’Inca (expedient
SSCC, reconeixement de deute X/2012).
— Dictamen núm. 78/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel
Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de microinformàtica amb
l’empresa M durant els mesos d’agost, setembre, octubre i desembre de 2011 a
l’Hospital Mateu Orfila de Maó (expedient SSCC, reconeixement de deute 49/2012).
— Dictamen núm. 81/2013, relatiu a la revisió d’ofici del Consell Insular de Mallorca
dels actes administratius que van donar lloc a l’adjudicació i la formalització de la
concessió del servei de gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i
pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca.
— Dictamen núm. 82/2013, relatiu a la revisió d’ofici de l’Acord de 3 d’octubre de
2012 de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, de nomenament i formalització de la presa de possessió de la
funcionària interina senyora D. B. P.
— Dictamen núm. 87/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel
Servei de Salut de les Illes Balears referent a la derivació de pacients del servei
públic de salut a l’Hospital de la Creu Roja per rebre-hi assistència sanitària
(expedient SSCC, reconeixement de deute X/2013).
— Dictamen núm. 95/2013, relatiu a la revisió d’ofici d’actuacions en matèria de
contractació realitzades per l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca, a
l’efecte del reconeixement extrajudicial dels crèdits derivats dels serveis prestats.
— Dictamen núm. 99/2013, relatiu a la revisió d'ofici de l’autorització de
compatibilitat pel Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió ordinària de 14
d’octubre de 1993, al funcionari senyor A. A. A.
— Dictamen núm. 100/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació dels serveis
de housing dels sistemes d’informació corporatius del Servei de Salut de les Illes
Balears prestats per l’empresa M durant el període comprès entre l’1 de gener de
2012 i el 31 de juliol de 2012 (expedient SSCC, reconeixement de deute X/2012).
— Dictamen núm. 111/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears referent a la seguretat privada a quatre
centres de salut d'atenció primària del sector Ponent, gestionats per l'Hospital
Universitari Son Espases (expedient SSCC, reconeixement de deute X/13).
— Dictamen núm. 113/2013, relatiu a la revisió d’ofici de l’acta de recepció de 26
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d’abril de 2012 i de la resolució del conseller de Salut, Família i Benestar Social de
31 de juliol de 2012 per la qual s’ordenava la devolució de la garantia definitiva
constituïda per l'entitat S en l’expedient de contractació CONTR 2010/X Lot 2.
— Dictamen núm. 114/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de suport i manteniment de
l’aplicació (Civitas) que suporta el Sistema de Targeta Sanitària Individual i el Gestor
Poblacional del Servei de Salut de les Illes Balears, amb l’empresa S, durant el
període comprès entre l’1 de gener i el 12 d’abril de 2012 (expedient SSCC,
reconeixement de deute X/2012).
— Dictamen núm. 122/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de «Suport a la derivació de
pacients del Servei de Salut de les Illes Balears a l'Hospital Sant Joan de Déu per a
tractament amb medicació especial de reumatologia de l'1 d'octubre al 31 de
desembre de 2012» i de «Derivació de pacients del Servei de Salut a l'Hospital Sant
Joan de Déu per dur a terme activitat assistencial de procediments quirúrgics,
activitat ambulatòria i proves diagnòstiques, de l’1 de novembre al 31 de desembre
de 2012».
— Dictamen núm. 126/2013, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada
pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de «Derivació de pacients del
Servei de Salut de les Illes Balears a l'Hospital Sant Joan de Déu per dur a terme
activitat assistencial de procediments quirúrgics, activitat ambulatòria, hospitalització,
fisioteràpia i rehabilitació, afectats per esclerosi múltiple (ABDEM), rehabilitació
domiciliària i proves diagnòstiques de gener a agost de 2013, medicació especial de
febrer a agost de 2013 i complementàries desembre 2012 i gener i maig 2013».
— Dictamen núm. 127/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular del
Servei de Salut de les Illes Balears sobre la derivació de pacients del Servei de Salut
a l’Hospital de la Creu Roja durant el període de gener a maig de 2013.
— Dictamen núm. 128/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació duta a
terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis d'«assistència sanitària de
maig a agost de 2013, assistència sanitària Hospital de Dia agost 2013 i SAMU 061
de gener a agost de 2013» (expedient SSCC RD X/13).
— Dictamen núm. 133/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de la
consellera d’Educació i Cultura de 8 d’octubre de 2008 per la qual s’atorga al senyor
R. R. R. el reconeixement de la compatibilitat de l’activitat pública docent amb una
segona activitat privada.
— Dictamen núm. 145/2013, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del conseller
d'Educació i Cultura de 14 d’octubre de 2002 per la qual s’autoritza la compatibilitat
d’activitat pública amb activitat privada al funcionari docent senyor C. C. C.
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8. ZONES VERDES
— Dictamen núm. 98/2013, relatiu a la modificació puntual número 10/2004 de les
Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar,
referida a la modificació de les zones verdes a l'àmbit del Pla Parcial de sa Coma 3a
fase.
— Dictamen núm. 109/2013, relatiu a la modificació puntual número 19 del Pla
General d’Ordenació Urbana des Castell (Menorca), referida a la reordenació de la
façana urbana oest del sector de Cala Corb.
— Dictamen núm. 136/2013, relatiu a la modificació puntual 1/2012 de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi d’Andratx, sobre la modificació de zones
verdes a l’àmbit dels polígons P/5PA-Seldwyla i P/7PA-Valle Luz i de la unitat
d’actuació UA/8PA.
— Dictamen núm. 141/2013, relatiu a la modificació puntual número 17 de les
Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sant Llorenç des Cardassar,
sobre la reordenació d’espais lliures i zonificacions dels antics sectors S3 i 42-A de
la zona costanera.
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