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I. SESSIONS
L’any 2014 el Consell Consultiu ha dut a terme catorze reunions, que corresponen a
les dates següents:
22 de gener
19 de febrer
26 de març
3 d’abril
30 d’abril
21 de maig
25 de juny
10 de juliol
30 de juliol
24 de setembre
15 d’octubre
12 de novembre
11 de desembre
22 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 191 sol·licituds de dictàmens, de les quals 35 s'han retornat i 156 han
donat lloc a un expedient.
L'any 2014 s'han emès 159 dictàmens; 31 d'aquests dictàmens provenen
d’expedients tramitats l’any 2013.
Consultes
Devolucions
Expedients

Dictàmens
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En el gràfic següent es comparen les dades generals de la funció consultiva
desenvolupada l’any 2014 i les de l'any 2013.

Comparació de les dades generals amb les de l'any 2013
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Del quadre se’n desprèn que l’activitat portada a efecte durant 2014, quant al
nombre d’expedients i consultes, no ha experimentat cap canvi rellevant respecte de
2013. Ara bé, pel que fa als dictàmens, cal assenyalar que el 2014 se n'han emesos
12 més que l'any anterior, la qual cosa implica un augment d'un 8,16 %.
El 2014 s'han retornat els expedients de 35 consultes, abans de l'emissió del
dictamen, perquè s'han detectat deficiències greus en la tramitació del procediment;
és a dir, es tracta d'un 18,32 % del total de les que s'han rebut aquest any. És un
percentatge un poc inferior al de 2013, en què les devolucions representaven un
21,94 %.
Les matèries objecte de consulta que han implicat més devolucions d'expedients a
l'autoritat consultant han estat la responsabilitat patrimonial, com el 2013, i la revisió
d'ofici d'actes administratius, ambdues amb la mateixa quantitat de retorns.
Amb relació a les causes d'aquestes devolucions, es pot dir de manera genèrica que
es retornen els expedients a l'Administració consultant quan, després d'una primera
revisió, es detecta que s'han comès deficiències greus en la tramitació del
procediment o que no es compleixen els requisits formals per fer la consulta que
exigeix l'article 26 del Decret 24/2003, 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament
orgànic del Consell Consultiu. Concretament, com a exemple, podem esmentar les
causes següents:
— la manca de l'informe preceptiu del servei que exigeix l'article 10.1 del Reial
decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments
de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial;
— l'incompliment del tràmit d'audiència a l'interessat, i a les entitats territorials quan
es tracta de procediments d'elaboració de reglaments.
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— el compliment deficient dels articles 42.1 (estudi econòmic) i 42.2 (estudi de
càrregues administratives) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, en la tramitació d'expedients d'elaboració de disposicions administratives.

II. CONSULTES
1. Administració consultant
— Distribució per administracions
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

126

Consells insulars

22

Ajuntaments

39

Mancomunitat Pla de Mallorca

2

Universitat de les Illes Balears

2
Total

191

— Percentatge segons l'Administració consultant

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
65,97%

Consells insulars
11,52%

Ajuntaments
20,42%
Mancomunitat Pla de Mallorca
1,05%

Universitat de les Illes Balears
1,05%

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 126; és a dir, un 65,97 % de les consultes provenen d’aquesta Administració.
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Pel que fa a les administracions locals, les sol·licituds de dictamen dels consells
insulars, dels ajuntaments i de les mancomunitats (Mancomunitat Pla de Mallorca)
representen un 32,98 % del total. Aquest percentatge es desglossa, tal com
mostram en el gràfic, en un 11,52 % de consultes dels consells insulars, un 20,42 %
dels ajuntaments i un 1,05 % de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
Finalment, cal afegir que l'any 2014 únicament s'han formulat dues sol·licituds
d'administracions no territorials (UIB), és a dir, un 1,05 % del total de les
presentades.
A continuació, comparam el nombre de consultes presentades per les diferents
administracions els anys 2013 i 2014.
2013

2014

Variació

Administració de la CAIB

142

126

-11,27 %

Consells insulars

20

22

10 %

Ajuntaments

34

39

14,71 %

Mancomunitat Pla de
Mallorca

-

2

Universitat de les Illes
Balears

-

2

196

191

Total

-2,55 %

El gràfic anterior palesa que s'ha produït una disminució del nombre de consultes
que provenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i un
augment de les dels consells insulars i dels ajuntaments; concretament aquestes
darreres s’han incrementat en un 10 % i un 14,71 %, respectivament, en comparació
amb el 2013. L'augment de les consultes de les administracions territorials abans
esmentades compensa la disminució de consultes de l'Administració autonòmica;
per tant, l'activitat consultiva en aquest punt és similar a la de l'any anterior.
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2. Consultes per matèries
En la taula següent es mostra la distribució per matèries de les consultes de 2014 i
es compara amb la de 2013.
2013

Any

2014

Variació

Dictàmens

Dictàmens

Percentatge

Avantprojectes de
llei

2

3

1,57 %

-

Projectes de decret
legislatiu

-

1

0,52 %

-

61

48

25,13 %

- 21,31 %

— Projectes de
decret

36

25

-

— Projectes
d’ordre

20

17

-

-15 %

— Projectes de
reglament dels
consells
insulars

5

6

-

+ 20 %

-

2

1,05 %

-

Contractació

16

25

13,09 %

+ 56,25 %

Interpretació
normativa

4

3

1,57 %

-

Responsabilitat
patrimonial

64

62

32,46 %

-

Revisions d’ofici

43

41

21,47 %

-

Recursos
extraordinaris de
revisió

2

2

1,05 %

-

Zones verdes

4

4

2,09 %

-

196

191

100 %

- 2,55 %

Projectes de
disposicions
reglamentàries

Conflictes en
defensa de
l'autonomia local

TOTAL

- 30,56 %

Segons la taula anterior, com l'any precedent, gran part de les sol·licituds de
dictamen dirigides a aquest òrgan durant el 2014 es refereixen a reclamacions de
responsabilitat patrimonial i a projectes de disposicions reglamentàries. Ara bé, a
diferència del 2013, el nombre de consultes sobre revisió d'actes administratius és
Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2014

32

SEGONA PART

Funció consultiva

similar al de consultes sobre projectes de disposicions reglamentàries: se n'han
rebudes 48, un 25,13 % del total de les presentades al Consell Consultiu el 2014.
La gran quantitat de sol·licituds de dictamen sobre revisió d'ofici d'actes
administratius és conseqüència, tal com va ocórrer el 2013, del notable increment
d'expedients sobre contractació irregular que s'han rebut, els quals segons la
Instrucció 2/2012, de 12 de març, de la Intervenció 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.
Respecte de l'any 2013, cal destacar:
a) La disminució en un 21,31 % de les consultes sobre projectes de reglament.
b) L'augment en un 56,25 % de les consultes en matèria de contractació.
c) La coincidència en la quantitat de consultes presentades sobre responsabilitat
patrimonial i revisió d'ofici d'actes administratius.
Finalment, plasmarem en un gràfic la distribució per matèries del total de consultes ,
expressada en percentatges.
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3. Consultes per Administració i matèria
Any 2014
Administració de la CAIB
— Avantprojectes de llei

3

— Projectes de decret

25

— Projectes de decret legislatiu

1

— Projectes d’ordre

17

— Contractació

14

— Responsabilitat patrimonial

33

— Revisions d’ofici

32

— Recursos extraordinaris de revisió

1

TOTAL

126

Administració local
Consells insulars
— Projectes de reglament

6

— Conflictes en defensa de l'autonomia local

2

— Contractació

4

— Interpretació normativa

3

— Responsabilitat patrimonial

3

— Recursos extraordinaris de revisió

1

— Zones verdes

3

TOTAL

22

Ajuntaments
— Contractació

7

— Responsabilitat patrimonial

24

— Revisions d’ofici

7

— Zones verdes

1

TOTAL
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Mancomunitat Pla de Mallorca
— Revisions d'ofici

2

TOTAL

2

Universitat de les Illes Balears

— Responsabilitat patrimonial

2

TOTAL

2

Pel que fa a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal dir
que el nombre més elevat de consultes correspon als projectes de disposicions
reglamentàries: se n'han formulades 42, que comporten un 33,33 % del total de les
que ha presentat aquesta Administració. En segon lloc se situen les reclamacions
per responsabilitat patrimonial, amb 33 sol·licituds de dictamen, que representen un
26,19 %. El 2014 el percentatge de consultes en matèria de revisió d'ofici és similar
al de les de responsabilitat patrimonial: se n'han presentades 32, és a dir, un
25,40 % del total.
En el cas dels consells insulars, el major nombre de consultes són de projectes de
reglaments: un total de 6 consultes, és a dir, un 27,27 % del total.
Finalment, en relació amb els ajuntaments, gran part de les consultes són de
responsabilitat patrimonial: un 61,54 % de les que han presentat.
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IV. DICTÀMENS EMESOS
1. Classificació segons l’Administració consultant
El quadre següent mostra el total de dictàmens aprovats durant l’any 2014,
distribuïts en funció de l’entitat sol·licitant.

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

122

Consells insulars

9

Ajuntaments

28
Total

159

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

Ajuntaments
17,61 %
Consells
insulars
5,66 %

Administració
de la CAIB
76,73 %

1.1. Comparació entre el total de dictàmens aprovats l’any 2014, distribuïts
segons l’entitat consultant, i els corresponents als anys 2012 i 2013
Anàlisi comparativa del total de dictàmens aprovats els anys 2012, 2013 i 2014
160
140

Dictàmens
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La dada més significativa del gràfic anterior és que el 2014 el nombre de dictàmens
que s'han emès a sol·licitud de l'Administració autonòmica i els ajuntaments
augmenta respecte del de 2013.
Pel que fa als consells insulars, la quantitat de dictàmens emesos disminueix
respecte de l’any anterior, concretament ho fa en un 52,63 % i se situa en un
percentatge semblant al de 2012. La causa d'aquesta minva és que el 2014 els
consells insulars no han aprovat cap projecte de reglament, tal com es reflecteix en
el subapartat 2 («dictàmens per matèries») d'aquest apartat IV.
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 i Conselleria de Presidència

3

Conselleria d'Administracions Públiques

8

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

17

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

8

Conselleria d'Economia i Competitivitat

7

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

8

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

7

Conselleria de Turisme i Esports

2

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

3

Ports de les Illes Balears

2

Servei de Salut de les Illes Balears

57
Total

122

1.3. Administració local
1.3.1. Consells insulars
Consell Insular de Formentera

3

Consell Insular de Mallorca

5

Consell Insular de Menorca

1
Total
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1.3.2. Ajuntaments
Ajuntament d'Andratx

1

Ajuntament de Bunyola

1

Ajuntament de Calvià

5

Ajuntament de Capdepera

3

Ajuntament de Ciutadella

1

Ajuntament d'Inca

1

Ajuntament de Manacor

1

Ajuntament de Marratxí

1

Ajuntament de Montuïri

1

Ajuntament de Palma

11

Ajuntament de Pollença

1

Ajuntament de Sóller

1
Total

28

2. Dictàmens per matèries
a) Avantprojectes de llei

3

b) Projectes de decret legislatiu

1

c) Projectes de disposicions normatives
— Projectes de decret

19

— Projectes d'ordre

22

— Projectes de reglament dels consells insulars

0

d) Conflictes en defensa de l'autonomia local

2

c) Contractació

19

d) Interpretació normativa

1

e) Responsabilitat patrimonial

57

f) Recursos extraordinaris de revisió

1

g) Revisions d'ofici

32

h) Zones verdes

2

Total
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Projectes de
decret legislatiu 0,63 %
Interpretació
normativa 0,63 %

Responsabilitat
patrimonial 35,85 %

Recursos extraordinaris
de revisió 0,63 %

Projectes de
disposicions
reglamentàries
25,79 %

Conflictes en defensa
de l'autonomia local
1,26 %
Zones verdes 1,26 %

Revisions
d’ofici 20,13 %

Avantprojectes de llei
1,89 %

32

70

Dictàmens
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50
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40
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20
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0
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b) Conflictes en defensa de l'autonomia local
c) Projectes de decret legislatiu
d) Projectes de disposicions administratives
e) Contractació
f) Interpretació normativa
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3. Caràcter dels dictàmens
Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu

156

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu

3

Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència

15

Dictàmens que el Consell Consultiu ha emès amb caràcter facultatiu:
— Dictamen núm. 29/2014, relatiu al Projecte d'ordenança del Consell Insular de
Mallorca reguladora de l'ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença.
— Dictamen núm. 51/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Salut per la
qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Casal Ernest Lluch.
— Dictamen núm. 85/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla
Territorial d'Emergències de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (PLATERBAL).

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 adoptada1
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.
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.

1 Pel que fa a les comunicacions sobre disposicions adoptades per l'Administració consultant en relació amb
els dictàmens emesos, aquesta versió es va tancar el 30 de juny de 2015.
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4.1.1. Disposicions normatives
a) Avantprojectes de llei
Dictàmens emesos

3

— Comunicacions sobre disposicions adoptades

2

— Avantprojectes de llei pendents d'aprovació i publicació a 31 de maig de
2015

12

b) Projectes de decret legislatiu
Dictàmens emesos

1

— Comunicacions sobre disposicions adoptades

1

c) Projectes de disposicions reglamentàries
Dictàmens emesos

41

— Comunicacions sobre disposicions adoptades

38

— Disposicions reglamentàries pendents d'aprovació i publicació a 31 de maig
de 2015

33

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 i sobre els quals s'ha resolt una vegada tramès el
dictamen
Dictàmens
Comunicacions sobre resolucions adoptades
Sense comunicació
Percentatge de comunicacions sobre la resolució objecte de
dictamen

1134
89
19
78,76 %

2 Ens referim a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3 Ens referim al Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’aplicació de l’índex corrector
del marge de dispensació de les oficines de farmàcia, al Projecte d’ordre per la qual s'aprova el
Programa d'Acreditació Sanitària de Centres sense Internament d'Atenció Especialitzada i al Projecte
d’ordre per la qual s’inclou un nou ofici i la corresponent definició en el Repertori d’oficis artesans.
4 No s’ha comptabilitzat en aquest apartat un dictamen facultatiu sobre interpretació normativa
(Dictamen núm. 5/2014).
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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 aquest
òrgan de consulta han d’expressar si s’adopten d’acord amb el seu dictamen o si
se’n separen: en el primer cas, s’ha d’usar la fórmula «d’acord amb el Consell
Consultiu»; en el segon, «havent escoltat el Consell Consultiu».
Ara bé, la Llei reguladora del Consell Consultiu, en la versió catalana, estableix una
petita modificació respecte de com s'ha d'assenyalar que la resolució o la disposició
s’aparta del dictamen. L’Administració consultant per indicar aquesta circumstància
ha de fer servir la fórmula «oït el Consell Consultiu», que substitueix «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

Avantprojecte de llei
Atès el caràcter 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.

Projectes de decret legislatiu
Reglaments aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»

1

Reglaments aprovats «oït el Consell Consultiu»

0

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

0

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

18

Decrets aprovats «oït el Consell Consultiu»

0

Decrets sense publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

1
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Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu»

17

Ordres aprovades «oït el Consell Consultiu»

1

Ordres aprovades amb altres fórmules o sense fórmula

2

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

2

— Resolucions relatives a procediments sobre els quals el Consell Consultiu
ha emès dictamen
Comunicacions de resolucions adoptades per l’Administració consultant
Total de comunicacions
Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu»

69

Resolucions dictades «oït el Consell Consultiu»

2

Resolucions dictades amb altres fórmules o sense fórmula

18
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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 en les memòries dels darrers anys, 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 els darrers anys en una notable disminució de la
quantitat de consultes sobre responsabilitat patrimonial.
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 2014.

Dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial
180
160

143 146

136

140

119

120

154

143

113

100
80

69

60

49

53

40
20

3

4

6

4

6

38

76
62

57

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
201
4

0

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

2

Servei de Salut de les Illes Balears

31
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Administracions locals
Consells insulars

3

Ajuntaments

24

Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

2

3. Distribució dels dictàmens de 2013 i de 2014 sobre responsabilitat
patrimonial segons l’Administració consultant

2013

2014

Administració de la CAIB

35

37

Consells insulars

7

2

Ajuntaments

14

18

1

0

57

57

Administració corporativa

TOTAL
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4. Classificació dels dictàmens de responsabilitat patrimonial segons la
causa de reclamació

Any

2013

2014

Actes públics i festes

1

-

Administració corporativa

1

-

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

3

-

Anul·lació d’actes
administratius i
reglaments

6

2

Assetjament

-

1

Assistència sanitària

24

34

Carreteres, vies urbanes i
espais públics

11

16

1
9
1

2
12
2

Contractació pública

3

-

Fenòmens meteorològics

1

-

Funció pública

3

-

Inactivitat de
l'administració

-

1

Obres públiques

2

2

Publicitat institucional

1

-

Servei públic educatiu

1

-

Vulneració del principi de
bona fe i confiança
legítima

-

1

57

57

— Accidents de trànsit
— Caigudes de vianants
— Espais públics

TOTAL
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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 el 2013 i el 2014

Import reclamat
l’Administració

2013

2014

242.425.919,91 euros

12.425.919,91 euros

981.016,92 euros

1.008.690,03 euros

a

Import
que
el
Consell Consultiu ha
estimat

Encara que els anys 2013 i 2014 s'ha elaborat el mateix nombre de dictàmens en
matèria de responsabilitat patrimonial —un total de 57—, l’import reclamat a
l’Administració en la dita matèria ha disminuït considerablement el 2014. Aquesta
disminució es produeix perquè l'any 2014 no s'ha dictaminat sobre cap reclamació
per alteració del planejament5 i perquè tan sols n´hi ha hagut dues per anul·lació
d'actes administratius, mentre que l'any 2013 n'hi va haver tres i sis, respectivament.
En aquest tipus de reclamacions les indemnitzacions sol·licitades són molt elevades
i això fa que la suma dels imports totals reclamats a l'Administració s'elevi
considerablement.
L'any 2014 l'import més alt reclamat en concepte d'indemnització és de
2.623.493,29 euros, correspon a una reclamació presentada davant l'Ajuntament de
Calvià per una empresa com a conseqüència de la inactivitat municipal en relació
amb els convenis urbanístics de 2 de febrer i 27 d'abril de 2005 (Dictamen 58/2014).
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 de
tres reclamacions formulades davant el Servei de Salut, en les quals el peticionari no
havia quantificat els danys soferts (dictàmens 70/2014, 98/2014 i 124/2014).

5 Cal tenir present que l'any anterior la quantitat total reclamada era molt alta com a conseqüència
d'una reclamació en matèria de planejament urbanístic (Dictamen 41/2013), en la qual la
indemnització sol·licitada representava un 88,98 % del total reclamat el 2013.
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a) Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears
Imports reclamats

Conselleries
Servei de Salut de les Illes Balears

Total

Imports estimats

395.306,19 euros

132.865,22 euros

5.871.803,99 euros

75.000,00 euros

6.267110,18 euros

132.865,22 euros

b) Administració local
Administració local
Imports reclamats

Consell Insular de Mallorca

349.098,40 euros

181.468,37euros

5.809.711,33 euros

619.356,44euros

6.158.809,73 euros

800.824,81 euros

Ajuntaments

Total

Imports estimats

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

Dictàmens en què es considera que s’ha de
desestimar la reclamació

47

82,46 %

Dictàmens en què es considera que s’ha d’estimar
íntegrament la reclamació

1

1,75 %

Dictàmens en què es considera que s’ha d'estimar
parcialment la reclamació

9

15,79 %

57

100 %

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

46

La resolució se separa del dictamen

1

Total de resolucions de responsabilitat
patrimonial

97,87%

47

De les 47 resolucions de responsabilitat patrimonial examinades tan sols en una
ocasió l’Administració consultant s’ha separat del sentit del dictamen. És el cas
d'una reclamació presentada davant l'Ajuntament de Calvià a conseqüència dels
danys i perjudicis que un participant de la Mitja Marató de Magaluf va patir per una
caiguda durant la prova (Dictamen 147/2014).

V. RELACIÓ DE DICTÀMENS EMESOS6
1. AVANTPROJECTES DE LLEI
— Dictamen núm. 14/2014, relatiu a l’Avantprojecte de llei del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars.
Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels
consells Insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny).

— Dictamen núm. 62/2014, relatiu a l’Avantprojecte de llei de racionalització i
simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de
l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 44, de 28 de març).

— Dictamen núm. 99/2014, relatiu a l’Avantprojecte de llei de modificació de la
Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Conté un vot particular dels consellers Joan Oliver Araujo i Maria Ballester Cardell, al qual
s’adhereixen els consellers Pere Aguiló Crespí i Carmen Fernández González.

6 Pel que fa a les normes publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, aquesta versió es va tancar el
30 de juny de 2015.
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2. CONFLICTES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
— Dictamen núm. 53/2014, relatiu al conflicte en defensa de l'autonomia local
presentat pel Consell Insular de Formentera en relació amb l'article 75 bis de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció que en
fa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i amb la disposició addicional norantena de la
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2014, en
la redacció que en fa el Reial decret llei 1/2014.
— Dictamen núm. 135/2014, relatiu al conflicte en defensa de l'autonomia local
presentat pel Consell Insular de Formentera contra l’article 186.1 de la Llei 4/2014,
de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.
3. PROJECTES DE DECRET
3.1. Activitats esportives de pesca
— Dictamen núm. 63/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es fixen els principis
generals de la pesca esportiva i recreativa a les aigües de les Illes Balears.
Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la
pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears
(BOIB núm. 104, de 2 d’agost).

— Dictamen núm. 66/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.
Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears (BOIB núm. 104, de 2 d’agost ).

3.2. Agricultura i pesca
— Dictamen núm. 158/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es deroga el
Decret 216/1996, de 12 de desembre, que reconeix la denominació geogràfica
Hierbas Ibicencas i se n’aprova el Reglament.
Decret 1/2015, de 23 de gener, pel qual es deroga el Decret 216/1996, de
12 de desembre, pel qual es reconeix la Denominació Geogràfica
«Hierbas Ibicencas» i se n’aprova el Reglament (BOIB núm. 12, de 24 de
gener).

3.3. Artesania
—Dictamen núm. 74/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els
principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre
artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic.
Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis
generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre
artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà
honorífic (BOIB núm. 121, de 6 de setembre).
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3.4. Cooperació
— Dictamen núm. 86/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el
Decret 115/2010, de 12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l’exterior en
matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.
Decret 36/2014, de 8 d’agost, pel qual es modifica el Decret 115/2010, de
12 de novembre, del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria
de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional
(BOIB núm. 107, de 9 d’agost).

3.5. Economia
— Dictamen núm. 27/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla
d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017.
Decret 18/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les
Illes Balears 2014-2017 (BOIB núm. 57, de 26 d’abril).

— Dictamen núm. 125/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els
òrgans de govern de les caixes d’estalvis amb seu social a les Illes Balears.
Decret 52/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen els òrgans de
govern de les caixes d’estalvis amb seu social a les Illes Balears
(BOIB núm. 171, de 13 de desembre).

3.6. Educació
— Dictamen núm. 50/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el pla
d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art
dramàtic en l’especialitat d’interpretació a les Illes Balears.
Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels
ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art
dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació
(BOIB núm. 81, de 14 de juny).

— Dictamen núm. 73/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
currículum de l'educació primària a les Illes Balears.
Conté un vot particular formulat pels consellers Joan Oliver Araujo, Carmen Fernández González i
Maria Ballester Cardell.
Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 19 de juliol).

3.7. Espectacles i activitats recreatives
— Dictamen núm. 114/2014, relatiu al Projecte de decret regulador del registre
autonòmic d’activitats i del registre d’acreditació del personal dels serveis d’admissió
i control d’ambient intern dels espectacles públics i les activitats recreatives.
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Decret 50/2014, de 5 de desembre, regulador del registre autonòmic
d’activitats i del registre d’acreditació del personal dels serveis d’admissió
i control d’ambient intern dels espectacles públics i les activitats
recreatives (BOIB núm. 167, de 6 de desembre).

3.8. Emergències
— Dictamen núm. 85/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla
Territorial d'Emergències de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (PLATERBAL).
Decret 40/2014, de 29 d’agost, pel qual s’aprova el Pla Territorial de
Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(PLATERBAL) (BOIB núm. 117, de 30 d’agost).

3.9. Funció pública
— Dictamen núm. 65/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la jornada
i els horaris general i especials del personal funcionari al servei de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de
Serveis Generals.
Decret 35/2014, d’1 d’agost, mitjançant el qual es regulen la jornada i els
horaris general i especials del personal funcionari al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears representat
a la Mesa Sectorial de Serveis General (BOIB núm. 104, de 2 d’agost).

— Dictamen núm. 84/2014, relatiu al Projecte de decret regulador del sistema de
compensació econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de
les Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per exercir els
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local.
Decret 37/2014, de 8 d’agost, regulador del sistema de compensació
econòmica destinat als ajuntaments i a les entitats locals menors de les
Illes Balears que abonin als seus membres electes retribucions per
exercir els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial al servei de
la gestió pública local (BOIB núm. 107, de 9 d’agost).

— Dictamen núm. 113/2014, 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 47/2014, de 7 de novembre, 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 de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB núm. 154, de 8 de novembre).

3.10. Ordenació farmacèutica
— Dictamen núm. 1/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el
procediment d’aplicació de l’índex corrector del marge de dispensació de les oficines
de farmàcia.
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3.11. Ports
— Dictamen núm. 139/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el canvi
de port de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i
les autoritzacions d’ús temporal de ports diferents del port base de les
embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 22, de 14 de febrer).

3.12. Salut i sanitat
— Dictamen núm. 30/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els
requisits que han de complir el laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària,
el procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de Salut
Ambiental i Seguretat Alimentària.
Decret 24/2014, de 23 de maig, pel qual es regulen els requisits que han
de complir els laboratoris de salut ambiental i seguretat alimentària, el
procediment de declaració responsable i el Registre de Laboratoris de
Salut Ambiental i Seguretat Alimentària (BOIB núm. 71, de 24 de maig).

— Dictamen núm. 127/2014, relatiu al Projecte de decret que regula l’expedició del
certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les
operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears.
Decret 56/2014, de 19 de desembre, que regula l’expedició del certificat
de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i
les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears
(BOIB núm. 174, de 20 de desembre).

3.13. Serveis socials
— Dictamen núm. 26/2014, relatiu al Projecte de decret pel qual es determina el
règim aplicable a la sol·licitud i concessió de la prestació per adquirir productes de
primera necessitat.
Decret 22/2014, de 16 de maig, pel qual es determina el règim aplicable
a la sol·licitud i concessió de la prestació per adquirir productes de
primera necessitat (BOIB núm. 69, de 20 de maig).

4. PROJECTES DE DECRET LEGISLATIU
— Dictamen núm. 43/2014, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria de tributs cedits per l’Estat (BOIB núm. 77, de 7 de juny).
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5. PROJECTES D´ORDRE
5.1. Agricultura
5.1.1. Denominacions d'origen
— Dictamen núm. 4/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es modifica el
Reglament de la denominació d’origen Pla i Llevant, el seu Consell Regulador i el
seu Òrgan de Control, aprovat per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d'1
d'abril de 2005.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 de febrer
de 2014, per la qual es modifica el Reglament de la denominació d’origen
Pla i Llevant, el seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control, aprovat
per l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca d’1 d’abril de 2005
(BOIB núm. 38, de 20 de març).

— Dictamen núm. 13/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova el Plec de condicions i el Reglament de
la denominació d’origen Binissalem.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’11 d’abril de
2014 per la qual s’aprova el Plec de condicions i el Reglament de la
denominació d’origen Binissalem (BOIB núm. 52, de 17 d’ abril).

— Dictamen núm. 138/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova el Plec de condicions i el Reglament de
la denominació d’origen Pla i Llevant.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 22 de gener
de 2015 per la qual s’aprova el Plec de condicions i el Reglament de la
denominació d’origen Pla i Llevant (BOIB núm. 22, de 14 de febrer).

5.1.2. Indicacions geogràfiques
— Dictamen núm. 2/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per la qual s’aprova l'expedient tècnic de la indicació geogràfica
Hierbas de Mallorca / Herbes de Mallorca.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 6 de febrer
de 2014, per la qual s’aprova l’expedient tècnic de la indicació geogràfica
Hierbas de Mallorca / Herbes de Mallorca (BOIB núm. 36, de 15
de març).

— Dictamen 3/2014, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori de 20 de febrer de 2014 per la qual s’aprova l’expedient tècnic de
la indicació geogràfica Palo de Mallorca.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 20 de febrer
de 2014 per la qual s’aprova l’expedient tècnic de la Indicació Geogràfica
Palo de Mallorca (BOIB núm. 30, de 4 de març).
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— Dictamen 64/2014, 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
Almendra
de
Mallorca / Almendra
Mallorquina / Ametlla
de
Mallorca / Ametlla Mallorquina, i se’n regula el Consell Regulador.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 3 de juliol de
2014 per la qual s’aprova el plec de condicions de la Indicació Geogràfica
Protegida Almendra de Mallorca / Almendra Mallorquina / Ametlla de
Mallorca/ Ametlla Mallorquina, i se’n regula el Consell Regulador
(BOIB núm. 101, de 26 de juliol).

— Dictamen núm. 126/2014, relatiu al Projecte d'ordre per la qual s'aprova
l'expedient tècnic de la indicació geogràfica Gin de Mahón.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori d’1 de
desembre de 2014 per la qual s’aprova l’expedient tècnic de la Indicació
Geogràfica Gin de Mahón (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

— Dictamen núm. 159/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’aprova
l’expedient tècnic de la indicació geogràfica Hierbas Ibicencas.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 26 de gener
de 2015 per la qual s’aprova l’expedient tècnic de la Indicació Geogràfica
«Hierbas Ibicencas» (BOIB núm. 13, de 27 de gener).

5.1.3. Altres
— Dictamen núm. 33/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula l’aplicació
de la normativa comunitària i estatal en matèria de plantacions i replantacions de
vinya i del Registre Vitícola i sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola.
Decret 31/2014, de 18 de juliol, pel qual es fixen els principis generals en
matèria de plantacions i replantacions de vinya, del Registre Vitícola i
sobre les declaracions obligatòries en el sector vitivinícola
(BOIB núm. 97, de 19 de juliol).

5.2. Artesania
—Dictamen núm. 75/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’inclou un nou ofici
i la corresponent definició en el Repertori d’oficis artesans.
5.3. Educació
— Dictamen núm. 42/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es desenvolupen
determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears.
Conté un vot particular formulat pels consellers Carmen Fernández González, Maria Ballester Cardell,
Joan Oliver Araujo, Pedro A. Aguiló Monjo i Pere Aguiló Crespí.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de
2014 per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament
integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears (BOIB núm. 64, de 10 de maig).
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— Dictamen núm. 61/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula el
procediment per obtenir l’habilitació per impartir docència de matèries no
lingüístiques en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes
Balears.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’1 de juliol de
2014 per la qual es regula el procediment per obtenir l’habilitació per
impartir docència de matèries no lingüístiques en llengua estrangera als
centres docents no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de
3 de juliol).

— Dictamen núm. 82/2014, relatiu al Projecte d'ordre de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l'educació primària a
les Illes Balears.
Conté un vot particular formulat pels consellers Carmen Fernández González, Maria Ballester Cardell i
Joan Oliver Araujo.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de
juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària
a les Illes Balears (BOIB núm. 100, de 24 de juliol).

— Dictamen núm. 76/2014, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es regulen
l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i
del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua
i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments
per obtenir-les.
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de
2014 per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua
catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els
certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua
i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els
procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost).

5.4. Llengua catalana
— Dictamen núm. 32/2014, relatiu al Projecte d'ordre de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats 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).
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de
2014 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) (BOIB núm. 53, de 19 d’ abril).
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5.5. Organització i funcionament d'immobles de l'Administració autonòmica
— Dictamen núm. 51/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Salut per la
qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Casal Ernest Lluch.
Ordre del conseller de Salut de 12 de juny de 2014 per la qual s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament del Casal Ernest Lluch
(BOIB núm. 86, de 24 de juny).

5.6. Procediments administratius
— Dictamen núm. 31/2014, relatiu al Projecte d'ordre de la consellera
d’Administracions Públiques per la qual es regula la carpeta documental ciutadana i
l'arxiu documental interadministratiu.
Ordre de la consellera d’Administracions Públiques reguladora de la
carpeta documental ciutadana i de l’arxiu documental interadministratiu
(BOIB núm. 91, de 5 juliol).

— Dictamen núm. 49/2014, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera
d’Administracions Públiques per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de
novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el
funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Ordre de la consellera d’Administracions Públiques d’1 d’agost de 2014
per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual
es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels
serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 107, de 9 d’agost).

5.7. Ramaderia
— Dictamen núm. 28/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori per la qual s'aprova la reglamentació corresponent a
l'agrupació racial del porc negre de Formentera i d’Eivissa i s'actualitza l'annex del
Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels
animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades
a fomentar-los.
Ordre del conseller d’Agricultura, Medi ambient i Territori de 9 de maig de
2014 per la qual s’aprova la reglamentació corresponent a l’agrupació
racial del porc negre de Formentera i d’Eivissa i s’actualitza l’annex del
Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Catàleg d’agrupacions
racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen
les entitats dedicades a fomentar-los (BOIB núm. 70, de 22 de maig).

5.8. Salut i sanitat
— Dictamen núm. 5/2014, relatiu al Projecte d’ordre per la qual s'aprova el
Programa d'Acreditació Sanitària de Centres sense Internament d'Atenció
Especialitzada.
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— Dictamen núm. 25/2014, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Salut per la
qual es modifica l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum de 28 de novembre de
2008 que modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de les Illes
Balears.
Ordre del conseller de Salut de 16 d’abril de 2014 per la qual es modifica
l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum de 28 de novembre de 2008
que modifica el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de les
Illes Balears (BOIB núm. 62, de 6 de maig).

5.9. Transports
— Dictamen núm. 83/2014, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es despleguen i es
concreten determinats aspectes de l'activitat d'arrendament de vehicles amb
conductor en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
Decret 43/2014, de 3 d’octubre, pel qual es despleguen i concreten
determinats aspectes de l’activitat d’arrendament de vehicles amb
conductor en l’àmbit territorial de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 4
d’octubre).

6. CONTRACTACIÓ
6.1. Interpretació
— Dictamen núm. 77/2014, relatiu a la interpretació contractual de «l'expedient de
gestió del Centre Social Flassaders, així com l'explotació comercial de la cantina del
Centre mitjançant concessió, adjudicat a l'empresa A».
— Dictamen núm. 93/2014, relatiu a l’expedient sobre el procediment d'interpretació
de la clàusula 32.a, 2n paràgraf, del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, la conservació i
l’explotació del nou complex assistencial Can Misses i dos centres de salut vinculats,
adjudicat pel Servei de Salut de les Illes Balears a l’entitat A.
— Dictamen núm. 94/2014, relatiu a l’expedient SSCC PI X/13, sobre el procediment
d'interpretació del concepte «costes derivados de los consumos de suministros en
general» del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, la
conservació i l’explotació del nou complex assistencial Can Misses i dos centres de
salut vinculats, adjudicat pel Servei de Salut de les Illes Balears a la societat X.
— Dictamen núm. 96/2014, relatiu al procediment d’interpretació de l’apartat 2.30
del plec de prescripcions tècniques (PPT) que regeix l’expedient de contractació
SSCC CASP X/11 BIS del servei de transport sanitari terrestre urgent de l’illa de
Mallorca.
— Dictamen núm. 105/2014, relatiu al procediment d’interpretació X/14
(expedient SSCC CA X/06 modificat per l’expedient X/10), referent al terme
presencias del servei de neteja del contracte de concessió d’obres públiques per a la
construcció, la conservació i l’explotació de l’Hospital Universitari Son Espases.
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—
Dictamen
núm.
117/2014,
relatiu
al
procediment
d’interpretació
contractual X/2014, sobre el plec de prescripcions tècniques que regeix el contracte
de serveis adjudicat pel Servei de Salut de les Illes Balears a la Fundació V per a la
realització de procediments terapèutics de neuroreflexoteràpia als pacients derivats
pel Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 120/2014, relatiu a la interpretació de la clàusula de revisió de
preus del contracte del transport sanitari urgent per a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera i del transport sanitari no urgent per a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.
— Dictamen núm. 144/2014, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/14,
sobre dos contractes producte de la col·laboració publicoprivada l’objecte dels quals
és l’equipament de monitoratge i l’equipament de cures respiratòries i incubadores
per a l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE), concertats amb l’empresa C.
6.2. Resolució
— Dictamen núm. 19/2014, relatiu a la resolució del contracte d’obres per a
l’ampliació de l’EDAR d'Alcúdia per desistiment de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA).
— Dictamen núm. 54/2014, relatiu a la resolució del contracte de serveis signat
entre el Consell Insular de Menorca i l’entitat mercantil A per a l'execució de la
formació específica del curs Monitor de busseig.
— Dictamen núm. 71/2014, relatiu a la resolució de l’Acord marc per a l’homologació
dels serveis de seguretat i vigilància de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic (Lot 1. Illa de
Mallorca) subscrit el 4 de febrer de 2013 per la Conselleria d’Administracions
Públiques i per l’entitat A.
— Dictamen núm. 72/2014, relatiu a la resolució de l’Acord marc per a l’homologació
dels serveis de neteja de les dependències de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic
subscrit el 7 de juny de 2013 per l’òrgan de contractació centralitzada en l’àmbit de
la CAIB i dels ens que integren el sector públic autonòmic i per l’entitat S (expedient
CONTR 2012 X. LOT 1).
— Dictamen núm. 78/2014, relatiu a la declaració de caducitat de la concessió
administrativa del local de 296 m², i terrassa de 40 m², destinat a bar-cafeteriarestaurant ubicat a l’edifici de serveis portuaris del port de Portopetro (TM Santanyí),
atorgada a l’entitat A.
— Dictamen núm. 87/2014, relatiu a la resolució del contracte de concessió de la
reforma de la plaça de Mallorca i de l’explotació del servei d’aparcament per a
automòbils de turisme i de bar cafeteria en aquesta plaça, adjudicat per l’Ajuntament
d’Inca a l’entitat A.
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— Dictamen núm. 90/2014, relatiu a la resolució del contracte de concessió
administrativa de l'ús privatiu per a un quiosc a la plaça des Born de Ciutadella de
Menorca.
— Dictamen núm. 106/2014, relatiu a la resolució de l’Acord marc per a
l’homologació dels serveis de seguretat i vigilància de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic
autonòmic subscrit el 5 de febrer de 2013 per l’òrgan de contractació centralitzada
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el
sector públic i per l’entitat S.
— Dictamen núm. 107/2014, relatiu a la resolució de l’Acord marc per a
l’homologació dels serveis de seguretat i vigilància de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic
autonòmic subscrit el 5 de febrer de 2013 per l’òrgan de contractació centralitzada
en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el
sector públic i per l'entitat B.
— Dictamen núm. 143/2014, relatiu a la resolució de contracte del lot 33 de
l’expedient de contractació d’explotació per tercers dels serveis de temporada al
litoral del TM Formentera, període 2013-2020.
— Dictamen núm. 145/2014, relatiu a la declaració de caducitat de la concessió
administrativa del local de 296 m2, i terrassa de 40 m2, destinat a bar-cafeteriarestaurant ubicat a l'edifici de serveis portuaris del port de Portopetro (TM Santanyí),
atorgada a l’entitat B.

7. INTERPRETACIÓ NORMATIVA / CONSULTES FACULTATIVES
— Dictamen núm. 29/2014, relatiu al Projecte d'ordenança del Consell Insular de
Mallorca reguladora de l'ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença.
8. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
8.1. Assetjament
— Dictamen núm. 92/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor A. A. A. pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de
l’assetjament laboral rebut en el seu lloc de feina.
8.2. Anul·lació d'actes administratius
— Dictamen núm. 112/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l'Ajuntament de Pollença presentada per la senyora C. C. B.
— Dictamen núm. 137/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
en execució de la Sentència X/12, de 28 de febrer de 2012, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Palma, formulada per l’entitat F.
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8.3. Inactivitat de l'Administració
— Dictamen núm. 58/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Calvià formulada per l’entitat mercantil R, per inactivitat municipal en
relació amb els convenis urbanístics de 2 de febrer i 27 d'abril de 2005 (a la zona de
Can Marçal de Calvià).
8.4. Obres públiques
— Dictamen núm. 59/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada davant l’Ajuntament de Sóller pel senyor J. M. S., en representació de
l’entitat C, per l’ocupació d’uns terrenys propietat de la dita entitat.
— Dictamen núm. 68/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora A. G. F. i el senyor L. A. L., que actuen en nom propi i en
representació mancomunada de l'entitat A, davant l’Institut d’Infraestructures i
Serveis Educatius i Culturals (adscrit a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) respecte de les obres
del centre docent i d’un aparcament subterrani municipal a Sóller.
8.5. Sanitat
— Dictamen núm. 10/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut formulada per la senyora Y. M. C. i el senyor J. P. G. per l’assistència
prestada en l’Hospital Can Misses.
— Dictamen núm. 18/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial que
formula el senyor B. C. A. com a conseqüència de l’assistència prestada a l'Hospital
Can Misses i el Centre de Salut de Sant Jordi.
— Dictamen núm. 20/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor J. S. P. per l’assistència
sanitària prestada en l’Atenció Primària de Mallorca.
— Dictamen núm. 21/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora A. P. M. com a conseqüència de l’assistència sanitària
rebuda a l’Hospital Can Misses.
— Dictamen núm. 35/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per l'advocada senyora S. M. H., en representació del senyor C. O. F., per
l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Verge del Toro.
— Dictamen núm. 36/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària presentada per la senyora M. G. S., la senyora A. R. G. i el
senyor R. R. G. per l’assistència sanitària prestada al senyor F. R. O.
— Dictamen núm. 39/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. B. S., el senyor J. B. S., la senyora C. B. S. i el
senyor A. B. S. davant el Servei de Salut de les Illes Balears per la mort del seu
pare, el senyor P. B. P., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou
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prestada.
— Dictamen núm. 44/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
sanitària presentada pel senyor A. P. C. davant l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com a conseqüència de l’assistència sanitària rebuda
a l'Hospital Comarcal d’Inca.
— Dictamen núm. 48/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora J. P. G., advocada, en representació de la senyora B. E. H.
i el senyor M. B., com a conseqüència de l’assistència sanitària que fou prestada a
la senyora B. E. H. en el part del seu fill A. B. H. i les seqüeles que se’n derivaren.
— Dictamen núm. 52/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària formulada pel senyor J. B. V., advocat, en representació del
senyor J. H. S i de la senyora M. S. N., per l’assistència sanitària prestada en
l'Hospital Son Llàtzer.
— Dictamen núm. 60/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Administració sanitària presentada pel senyor J. L. J. en representació, com a tutor,
del seu fill J. L. R.
— Dictamen núm. 67/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. G. O. per
l’assistència sanitària que va rebre a l’Hospital Son Espases.
— Dictamen núm. 69/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
sanitària interposada per la senyora P. A. A. contra l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 70/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
sanitària interposada pel senyor A. H., en nom i representació del seu fill menor
d’edat R. H., contra l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 79/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. R. R. pels danys i
perjudicis que considera que li ha ocasionat l’assistència mèdica rebuda.
— Dictamen núm. 80/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial del
Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A. A. i la senyora R. D.,
pels danys i perjudicis que consideren que els ha ocasionat l’assistència mèdica
prestada a la senyora N. B., que va morir, i que era, respectivament, esposa i filla
dels reclamants.
— Dictamen núm. 81/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor L. C. D. en ocasió de l'assistència sanitària prestada en
l'Hospital Universitari Son Espases.
— Dictamen núm. 88/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
sanitària interposada per la senyora M. M. M. contra l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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— Dictamen núm. 89/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor R. M. B., advocat, en nom i representació de la
senyora I. R. T., com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada en l’Hospital
Son Llàtzer el 21 de febrer de 2012.
— Dictamen núm. 97/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor V. B. C., mitjançant la qual sol·licita el rescabalament dels
danys i perjudicis que considera que li ha ocasionat l’Administració sanitària com a
conseqüència de l’assistència que li va prestar la Mútua A.
— Dictamen núm. 98/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda per la senyora C. G. F.
— Dictamen núm. 102/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. O. O. a causa de l’assistència sanitària rebuda a
l’Hospital de Manacor, a l’Atenció Primària de Mallorca i a l’Hospital Sant Joan de
Déu.
— Dictamen núm. 104/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
sanitària formulada per la senyora M. L. V. i el senyor L. C. S. contra l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 115/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l'Administració sanitària formulada pel senyor P. M. K. per l'assistència prestada
en els hospitals Son Llàtzer i Universitari Son Espases.
— Dictamen núm. 116/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària presentada pel senyor S. G. V.
— Dictamen núm. 119/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada pel senyor M. M. O. pels danys i perjudicis que considera que li ha
ocasionat l'assistència prestada pel Servei de Salut de les Illes Balears, en concret,
l'Atenció Primària de Mallorca.
— Dictamen núm. 122/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora D. G. R., com a conseqüència de l’assistència sanitària
prestada a la seva filla D. A. G. a l’Atenció Primària de Mallorca, a l’Hospital
Comarcal d’Inca i a l’Hospital Son Espases.
— Dictamen núm. 123/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. R. M. per l'assistència sanitària prestada en el Centre
de Salut de Santanyí.
— Dictamen núm. 124/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda per la senyora A. F. S.
— Dictamen núm. 131/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
promoguda pel senyor J. V. B., el senyor A. V. C. i la senyora C. V. C., representats
per la lletrada senyora S. R. P.
— Dictamen núm. 134/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
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que formula la senyora M. P. I. com a conseqüència de l’assistència prestada en
l'Hospital Universitari Son Espases.
— Dictamen núm. 136/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada per la senyora M. S. O. com a conseqüència
de l’assistència prestada al seu espòs, el senyor J. L. S., a l’Hospital Universitari Son
Dureta (avui Son Espases).
— Dictamen núm. 140/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor O. B. B. per
l'assistència sanitària rebuda a l'Hospital Can Misses.
— Dictamen núm. 141/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada pel senyor D. W., en nom i representació del
senyor C. G. B., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li prestaren en el
PAC d'Alcúdia i en l'Hospital Comarcal d’Inca (Servei d'Urgències).
8.6. Vies
8.6.1. Accidents de trànsit
— Dictamen núm. 12/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per l’advocat senyor F. M. P., en representació de la senyora B. C. C.,
davant l’Ajuntament de Palma, com a conseqüència d’un accident de trànsit.
— Dictamen núm. 15/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada davant el Consell de Mallorca pel senyor J. E. V., en nom de les
senyores M. R. L. i P. M. R., per la mort del senyor J. M. M. a causa d'un accident de
trànsit.
8.6.2. Caigudes de vianants
— Dictamen núm. 11/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Palma formulada per la senyora J. B. V., com a conseqüència de la
caiguda soferta en una via pública municipal.
— Dictamen núm. 23/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora A. R. M. davant l’Ajuntament de Marratxí, com a
conseqüència d’una caiguda que va patir a un pas de vianants que uneix els carrers
A i B.
— Dictamen núm. 34/2014, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial
instat per la senyora J. M. V. per una caiguda al carrer X, de Palma.
— Dictamen núm. 38/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Capdepera presentada per la senyora F. P. P.
— Dictamen núm. 41/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Manacor presentada per la senyora A. F. T.
— Dictamen núm. 47/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
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l'Ajuntament de Calvià presentada per la senyora J. W. i l'entitat asseguradora B
davant l’Ajuntament de Calvià, com a conseqüència de la caiguda soferta en el
carrer d’accés a la platja A.
— Dictamen núm. 109/2014, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor A. P. N. contra l'Ajuntament de Palma.
— Dictamen núm. 110/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament de Palma presentada per la senyora J. C. M. en representació de la
senyora C. R. M., com a conseqüència d’una caiguda a la via pública.
— Dictamen núm. 121/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
formulada per la senyora M. C. C. davant l'Ajuntament de Palma, com a
conseqüència d’una caiguda a una via pública.
— Dictamen núm. 132/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. L. V.
— Dictamen núm. 133/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
que formula el lletrat senyor S. A. A. en nom i representació de la senyora A. J. F.,
davant l'Ajuntament de Palma, com a conseqüència d’una caiguda en una via
pública.
— Dictamen núm. 147/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Ajuntament de Calvià formulada per l’advocat senyor A. M. Q., en representació
del senyor I. M. M., com a conseqüència d’una caiguda en la pista d'atletisme amb
motiu d'una prova en la Marató Internacional de Magaluf.
8.6.3. Espais públics (accidents)
— Dictamen núm. 129/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada per la senyora A. R. F. contra el Servei de
Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 130/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
de l’Administració sanitària formulada per la senyora P. T. P. per un accident que es
va esdevenir al Centre d'Especialitats El Carme, dependent de l’Hospital Son
Espases.
8.7. Vulneració del principi de confiança legítima
— Dictamen núm. 142/2014, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial
del Consell Insular de Mallorca formulada per la mercantil C.
9. RECURSOS EXTRAORDINARIS DE REVISIÓ
— Dictamen núm. 46/2014, relatiu al recurs extraordinari de revisió interposat per
l’entitat E contra la resolució del director general d’Indústria, de 31 de maig de 2010,
per la qual es resol el pagament, per compte del peticionari, d’una infraestructura
elèctrica d’extensió a Ciutadella de Menorca.
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10. REVISIONS D’OFICI
— Dictamen núm. 6/2014, relatiu a la revisió d’ofici de les llicències urbanístiques
MA C/2002 i MA B/2005 de l’Ajuntament d’Andratx (parcel·la x del polígon x).
— Dictamen núm. 7/2014, relatiu a la revisió d’ofici de l’Acord del Consell de
Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, de 19 de maig de 2011,
d’atorgament de la llicència de parcel·lació urbanística al carrer X, números a, b i c,
de Gènova, al terme municipal de Palma.
— Dictamen núm. 8/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació en virtut de la
qual l'empresa M va prestar en el període comprès entre l'1 de gener de 2002 i el 28
de febrer de 2010 el servei de xarxa de radiotelefonia analògica de grup tancat
d'usuaris d'emergència de la Conselleria d'Interior.
— Dictamen núm. 9/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació efectuada pel
Servei de Salut de les Illes Balears referent a «derivació de pacients des d’Atenció
Primària del Servei de Salut de les Illes Balears a l'entitat A per dur a terme el
tractament de neuroreflexoteràpia» d’octubre de 2012 a setembre de 2013.
— Dictamen núm. 16/2014, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la resolució de
la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 10 d’agost de 2010 per la qual es va
concedir una subvenció a l’entitat L.
— Dictamen núm. 17/2014, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la resolució
del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 8 d’agost de
2011 per la qual es va concedir una subvenció a l’entitat L.
— Dictamen núm. 22/2014, 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 A. A. A. tècnic redactor de les Normes subsidiàries de Bunyola.
— Dictamen núm. 24/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular entre
l'Agència de Turisme de les Illes Balears i l'entitat S per a l'adquisició de pantalles
PixelSense per als estands de la dita Agència.
— Dictamen núm. 37/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular
entre la Conselleria de Medi Ambient i l’entitat A per a la prestació dels serveis
relatius al projecte M, de juny de 2010 a maig de 2013.
— Dictamen núm. 40/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la relació contractual en
virtut de la qual l’empresa L va realitzar els treballs d’instal·lació, manteniment i
actualització de versions del programa X durant els anys 2007 i 2008.
— Dictamen núm. 45/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució del conseller de
Presidència de 20 de novembre de 2008 per la qual es qualifiquen positivament els
estatuts del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de Mallorca i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del
Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.
Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2014

66

SEGONA PART

Funció consultiva

— Dictamen núm. 55/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular de
serveis de neteja de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA)
amb l'empresa S.
— Dictamen núm. 56/2014, relatiu al procediment de revisió d’ofici de l’Acord plenari
de 13 de desembre de 2005 pel qual s’aprova el conveni urbanístic entre
l’Ajuntament de Montuïri i la senyora A. A. A. i del conveni formalitzat posteriorment
el 25 d’abril de 2007.
— Dictamen núm. 57/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació pel Servei de
Salut de les Illes Balears dels serveis d’actualització i suport de les llicències P per al
mòdul de gestió de recursos humans dels hospitals d’Inca i de Menorca per
l’empresa P en l’exercici 2013.
— Dictamen núm. 91/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació «irregular»
duta a terme per la Conselleria d’Administracions Públiques del servei de
subministrament d’energia elèctrica dels locals sindicals situats al núm. x, del
carrer A (de Palma), prestat per l’empresa X durant el període de temps del 22
d’agost de 2012 al 26 de novembre de 2013.
— Dictamen núm. 95/2014, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte administratiu pel qual
s’ha abonat un plus de responsabilitat i suport a tres administratives del Patronat
Municipal d’Escoles d’Infants (de Palma) des del mes de desembre de 2010.
— Dictamen núm. 100/2014, relatiu a la revisió d’ofici en relació amb el
reconeixement extrajudicial de deute sobre la despesa derivada del subministrament
de gas natural a l'Hospital Universitari Son Espases.
— Dictamen núm. 101/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de subministrament
de farmàcia hospitalària i de productes sanitaris per al Servei de Salut.
— Dictamen núm. 103/2014, relatiu a la proposta de resolució del procediment de
revisió d'ofici de la liquidació del contracte d'obres del projecte modificat núm. 1 per
a l'ampliació i la millora del tractament de l'EDAR de Sant Antoni de Portmany.
— Dictamen núm. 108/2014, relatiu al procediment de revisió d'ofici de l'acte
administratiu pel qual es va atorgar la llicència d'obra per construir un habitatge
unifamiliar i una piscina a sol rústic, polígon x, parcel·la x, de Calvià.
— Dictamen núm. 111/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la resolució del conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 27 de setembre de 2006, per la qual
s'anul·la la resolució del director general de Recursos Hídrics de 22 de novembre de
2005, mitjançant la qual es declara constituïda la comunitat d'usuaris M i se
n'aproven els estatuts.
— Dictamen núm. 128/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència
urbanística X/1997 concedida per l'Ajuntament de Capdepera.
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— Dictamen núm. 148/2014, relatiu al reconeixement extrajudicial de
crèdit SSCC RD X/14, per la despesa ocasionada pel subministrament d'energia i
aigua de diverses gerències del Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 149/2014, relatiu a la revisió d’ofici de contractació irregular i
reconeixement extrajudicial de crèdit SSCC RD X/2014, per la despesa ocasionada
per la derivació de pacients des de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera a la clínica
M (per dur a terme un concert d'assistència sanitària).
— Dictamen núm. 150/2014, relatiu al procediment de revisió d’ofici sobre
contractació irregular denominat «reconeixement extrajudicial de crèdit de
deute SSCC RD X/2014, relatiu al subministrament de medicaments i de productes
sanitaris per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears».
— Dictamen núm. 151/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears del subministrament de material
d'oficina per a diverses gerències prestat durant part de l'exercici de 2013 i fins a
setembre de 2014 (reconeixement extrajudicial de deute SSCC RD X/2014).
— Dictamen núm. 152/2014, relatiu a la revisió d’ofici per contractació irregular i
reconeixement extrajudicial de crèdit SSCC RD X/14, per la despesa ocasionada per
les teràpies respiratòries pels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen 153/2014, relatiu a la revisió d'ofici del servei de housing al centre de
processament de dades d'Islalink per al Servei de Salut de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 154/2014, relatiu al procediment de revisió d’ofici sobre
contractació
irregular
denominat
«reconeixement
extrajudicial
de
deute SSCC RD X/2014, relatiu a la despesa generada pels serveis generals no
assistencials de telefonia, rènting de matalassos per prevenir úlceres, bugaderia,
codificació clínica, vigilància, neteja, prevenció de riscos i emplatat de menjar».
— Dictamen núm. 155/2014, relatiu al procediment de revisió d'ofici sobre
contractació
irregular
denominat
«reconeixement
extrajudicial
de
deute SSCC RD X/14, relatiu a la prestació de serveis de seguretat de la informació
per a l'IB-Salut».
— Dictamen núm. 156/2014, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis especialitzats sanitaris
prestats amb mitjans aliens per a diverses gerències durant part de l'exercici de
2013 fins a setembre de 2014 (SSCC RD X/2014).
— Dictamen núm. 157/2014, relatiu a la revisió d’ofici de la contractació irregular
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de
telecomunicacions (telefonia fixa, mòbil i xarxa de dades) prestat per a l'ens públic
durant part de 2013 fins a setembre de 2014 (reconeixement extrajudicial de
deute SSCC RD X/14).
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11. ZONES VERDES
— Dictamen núm. 118/2014, relatiu a la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Marratxí relativa a la creació d'un vial al
SGELL-8 (Sistema General d'Espai Lliure) annex al polígon SAU (Sòl Apte per a
Urbanitzar) 5.2 (zona de Son Macià i Nova Cabana).
— Dictamen núm. 146/2014, relatiu a la modificació puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana de Calvià relativa a la requalificació d'uns terrenys per a la
creació de la UA-CC-04 a la Costa de la Calma.

Consell Consultiu de les Illes Balears
Memòria 2014

69

