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I. SESSIONS
L’any 2015 el Consell Consultiu ha dut a terme setze reunions, que corresponen a
les dates següents:
21 de gener
11 de febrer
25 de febrer
19 de març
26 de març
22 d’abril
6 de maig
13 de maig

10 de juny
22 de juliol
9 de setembre
23 de setembre
7 d’octubre
18 de novembre
2 de desembre
14 de desembre

Les actes de les sessions, 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 181 sol·licituds de dictàmens, de les quals 34 s'han retornat i 147 han
donat lloc a un expedient.
L'any 2015 s'han emès 136 dictàmens; 24 d'aquests dictàmens provenen
d’expedients tramitats l’any 2014.
Consultes
Devolucions
Expedients

Dictàmens
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En el gràfic següent es comparen les dades generals de la funció consultiva
desenvolupada els anys 2014 i 2015.

Comparació de les dades generals dels anys 2014 i 2015
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Es desprèn del quadre que l’activitat duta a terme durant el 2015, quant al nombre
d’expedients i consultes, és una mica inferior a la de l'any anterior. Concretament,
han tingut entrada un 5,24 % menys de consultes i s'han emès 23 dictàmens menys
que l'any anterior, la qual cosa implica una disminució del 14,47 %.
El 2015 s'han retornat els expedients de 34 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 18,78 % del total de les consultes rebudes enguany. És un
percentatge semblant al de l'any anterior.
Les matèries objecte de consulta que han implicat més devolucions d'expedients
han estat la revisió d'ofici i els projectes de decret. S'han retornat, respectivament,
un 21,15 % i un 16,67 % de les consultes referents a les matèries esmentades.
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III.ESTADÍSTICA
1. CONSULTES
Consultes per Administració
Distribució per administracions

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

135

Consells insulars

13

Ajuntaments

32

Universitat de les Illes Balears

1
Total

181

Percentatge segons l'Administració consultant
La taula anterior posa de manifest que l’entitat que formula més consultes a aquest
òrgan és l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb un total de 135; és a dir, un
74,59 % de les consultes provenen d’aquesta Administració.
Pel que fa a les administracions locals, les sol·licituds de dictamen dels consells
insulars i dels ajuntaments representen un 24,86 % del total. Aquest percentatge es
desglossa, tal com mostram en la taula, en un 7,18 % de consultes dels consells
insulars i un 17,68 % dels ajuntaments.
Finalment, cal afegir que l'any 2015 únicament s'ha formulat una sol·licitud de les
administracions no territorials (UIB).
A continuació comparam el nombre de consultes presentades per les diferents
administracions els anys 2014 i 2015.
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2014

2015

Variació

126

135

7,14 %

Consells insulars

22

13

- 40,91 %

Ajuntaments

39

32

- 17,95 %

Mancomunitat Pla de Mallorca

2

0

-

Universitat de les Illes Balears

2

1

191

181

Administració de la CAIB

Total

- 5,24 %

La taula anterior palesa que s'ha produït un augment del nombre de consultes que
provenen de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i una
disminució de les dels consells insulars i dels ajuntaments; concretament, aquestes
darreres han minvat un 40,91 % i un 17,95 %, respectivament, en comparació amb
el 2014.
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Consultes per matèries
En la taula següent es mostra la distribució per matèries de les consultes de l'any
2015 i es compara amb la de l'any 2014.

2014

2015

Variació
respecte de
l'any
anterior

Consultes

Consultes

Percentatge
respecte del
total

Avantprojectes de llei

3

0

0%

-

Projectes de decret legislatiu

1

0

0%

-

Projectes de disposicions
reglamentàries

48

58

32,04 %

20,83 %

— Projectes de decret

25

42

23,20 %

68 %

— Projectes d’ordre

17

15

8,29 %

- 11,76 %

— Projectes de reglament
dels consells insulars

6

1

0,55 %

-83,33 %

Conflictes en defensa de
l'autonomia local

2

1

0,55 %

-

Contractació

25

11

6,08 %

- 56 %

Interpretació normativa

3

3

1,66 %

-

Responsabilitat patrimonial

62

48

26,52 %

-22,58 %

Revisions d’ofici

41

52

28,73 %

26,83 %

Recursos extraordinaris de
revisió

2

1

0,55 %

-

Transaccions judicials i
extrajudicials

0

1

0,55 %

-

Zones verdes

4

6

3,31 %

50 %

191

181

100 %

Any

TOTAL
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Segons la taula anterior, gran part de les sol·licituds de dictamen dirigides a aquest
òrgan durant el 2014 i el 2015 es refereixen a projectes de disposicions
reglamentàries, a revisions d'ofici i a reclamacions per responsabilitat patrimonial.
Tot i que el 2015, a diferència del 2014, el nombre de consultes de responsabilitat
patrimonial ha minvat: se n'han rebudes 48, un 26,52 % del total de les presentades.
La gran quantitat de sol·licituds de dictamen sobre revisió d'ofici d'actes
administratius és conseqüència, tal com va ocórrer el 2014, 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 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.
Respecte de l'any precedent, cal destacar:
a) L'increment en un 68 % de les consultes sobre projectes de decrets, encara que
les consultes sobre projectes d'ordres i de reglaments dels consells insulars hagin
disminuït en un 11,76 % i un 83,33 %, respectivament.
b) La minva en un 22,58 % de les consultes de responsabilitat patrimonial.
c) L'augment novament, en un 26,83 %, del nombre de consultes sobre revisió
d'ofici.
Finalment, plasmarem en un gràfic la distribució per matèries del total de consultes,
expressada en percentatges.
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2015
Administració de la CAIB
— Projectes de decret

42

— Projectes d’ordre

15

— Contractació

5

— Responsabilitat patrimonial

28

— Revisions d’ofici

44

— Transaccions judicials i extrajudicials

1

TOTAL

135

Administració local
Consells insulars
— Projectes de reglament

1

— Conflictes en defensa de l'autonomia local

1

— Contractació

1

— Interpretació normativa

2

— Responsabilitat patrimonial

3

— Recursos extraordinaris de revisió

1

— Revisions d'ofici

2

— Zones verdes

2

TOTAL
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Ajuntaments

— Contractació

5

— Interpretació normativa

1

— Responsabilitat patrimonial

16

— Revisions d’ofici

6

— Zones verdes

4

TOTAL

32

Universitat de les Illes Balears

— Responsabilitat patrimonial

TOTAL

1

1

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 57 (42 de projectes de decret i 15 de projectes
d'ordre), que comporten un 42,22 % del total de les que ha presentat aquesta
Administració. En segon lloc se situen les revisions d'ofici, amb 44 sol·licituds de
dictamen, que representen un 32,59 %. L'any 2014, en canvi, ocupaven aquest
segon lloc les consultes en matèria de responsabilitat patrimonial.
En el cas dels consells insulars, encara que el nombre més alt de consultes sigui en
matèria de responsabilitat patrimonial amb un total de 3, cal destacar que són les
entitats que més varietat presenten en l'objecte de consulta, ja que encara que
només en formulin una o dues, en fan respecte de vuit matèries diferents.
Finalment, en relació amb els ajuntaments, gran part de les consultes són de
responsabilitat patrimonial: un 50 % de les que han presentat.
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2. DICTÀMENS

Dictàmens per Administració consultant
El quadre següent mostra el total de dictàmens aprovats durant
distribuïts en funció de l’entitat sol·licitant.

l’any 2015,

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

101

Consells insulars

12

Ajuntaments

21

Mancomunitat Pla de Mallorca

1

Universitat de les Illes Balears

1

Total

136

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

Consells
insulars
8,82 %
Ajuntaments
15,44 %
Mancomunitat
Pla de Mallorca
0,74 %

UIB
0,%
74
0,74
%%
0,74
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de la CAIB
74,26 %
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2.1.1. Anàlisi comparativa dels dictàmens aprovats els anys 2013, 2014 i 2015
segons l’entitat consultant

Comparació entre el total de dictàmens aprovats l'any 2015, distribuïts segons
l’entitat consultant i els corresponents als anys 2013 i 2014.

Anàlisi comparativa dels dictàmens aprovats els anys 2013, 2014 i 2015

Dictàmens

122
107 101
2013
2014

19

9 12

20

2015

28 21
1 0 0

0 0 1

Consells insulars
Adm. Corporativa
Adm. CAIB
Ajuntaments
Mancomunitat

0 0 1
UIB

Tenint en compte que el nombre de dictàmens aprovats ha disminuït respecte d'anys
anteriors, la dada més significativa del gràfic anterior és que el 2015 el nombre de
dictàmens que s'han emès a sol·licitud dels consells insulars ha augmentat en un
33,33 % respecte del 2014 i s'aproxima a la xifra del 2013.

A continuació, es detalla la distribució dels dictàmens per entitats sol·licitants i
s'especifica la conselleria o l’ens que els ha sol·licitat.
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2.1.2. Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears1
Vicepresidència i Conselleria de Presidència

5

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

11

Conselleria d'Administracions Públiques

3

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

7

Conselleria de Família i Serveis Socials

4

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

5

Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

7

Conselleria del Territori, Energia i Mobilitat

1

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

5

Conselleria de Turisme i Esports

4

Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental

2

Agència de Turisme de les Illes Balears

1

Ports de les Illes Balears

2

Servei d'Ocupació de les Illes Balears

1

Servei de Salut de les Illes Balears

43
Total

101

Administració local
Consells insulars
Consell Insular de Formentera

3

Consell Insular d'Eivissa

1

Consell Insular de Mallorca

7

Consell Insular de Menorca

1
Total

12

1 Aquest apartat inclou la denominació de les conselleries existents abans del Decret 8/2015, de 2 de juliol,
de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Ajuntaments
Ajuntament d'Alaró

1

Ajuntament d'Andratx

1

Ajuntament de Bunyola

1

Ajuntament de Calvià

2

Ajuntament de Campos

1

Ajuntament de Capdepera

2

Ajuntament de Ciutadella

2

Ajuntament de Costitx

1

Ajuntament d'Inca

1

Ajuntament de Manacor

3

Ajuntament de Mancor de la Vall

1

Ajuntament de Palma

2

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

1

Ajuntament de Santa Eulària des Riu

1

Ajuntament des Castell

1
Total

21

2.1.4. Altres administracions
Mancomunitat del Pla de Mallorca

1

Universitat de les Illes Balears

1
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Dictàmens per matèries
a) Avantprojectes de llei

0

b) Projectes de decret legislatiu

0

c) Projectes de disposicions normatives

45

— Projectes de decret

33

— Projectes d'ordre

10

— Projectes de reglament dels consells insulars

2

d) Conflictes en defensa de l'autonomia local

1

c) Contractació

6

d) Interpretació normativa

3

e) Responsabilitat patrimonial

37

f) Recursos extraordinaris de revisió

0

g) Revisions d'ofici

38

h) Transaccions judicials o extrajudicials

1

i) Zones verdes

5

Total

136

A continuació mostram en un gràfic els percentatges corresponents al nombre de
dictàmens per matèria i en l'altre una comparativa dels dictàmens per matèries
respecte dels dos anys precedents.
Contractació
4,41 %
Interpretació normativa
2,21 %

Revisions
d’ofici 27,94 %

Transaccions judicials o
extrajudicials
0,74 %
Zones verdes 3,68 %

Conflictes en defensa
de l'autonomia local
0,74 %
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Projectes de
disposicions
reglamentàries
33,09 %

Responsabilitat
patrimonial
27,21 %
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h

i

j

k

l

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

En el gràfic anterior es pot constatar que el 2015 la matèria sobre la qual es van
emetre més dictàmens és la de disposicions reglamentàries, mentre que en el dos
anys anteriors fou la de responsabilitat patrimonial.
Pel que fa als dictàmens de revisió d'ofici, és palès l'augment respecte dels dos anys
anteriors.
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Dictàmens de responsabilitat patrimonial
Anàlisi comparativa amb l’activitat desenvolupada en anys anteriors
Tal com hem posat de manifest en les memòries dels darrers anys, una de les
modificacions més significatives que va introduir la Llei 5/2010, de 16 de juny, en
relació amb les consultes presentades 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 2015.

Dictàmens de responsabilitat patrimonial
180
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160

143 146

136

140
119

120

143

113

100
80

69
49 53

60
40
20

3

4

6

4

6

38 43

76
62 57 57
37

14

0
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Distribució de les consultes segons l’ens consultant

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Conselleries

2

Servei de Salut de les Illes Balears

26

Administracions locals
Consells insulars

3

Ajuntaments

16

Universitat de les Illes Balears
1

Universitat de les Illes Balears

Distribució dels dictàmens de 2014 i de 2015 segons l’Administració consultant

2014

2015

Administració de la CAIB

37

24

Consells insulars

2

2

Ajuntaments

18

10

Universitat de les Illes Balears

0

1

57

37

TOTAL
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Classificació dels dictàmens segons la causa de la reclamació

Any

2014

2015

Anul·lació d’actes
administratius i reglaments

2

1

1

-

34

23

34

22
1

Assetjament
Servei de Salut
— Assistència sanitària
— Altres

Carreteres, vies urbanes i
espais públics
— Accidents de trànsit
— Caigudes de vianants
— Espais públics

Contractació pública
Inactivitat de l'Administració
Obres públiques
Publicitat institucional
Serveis socials
TOTAL
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16
2
12
2

7

1
6
-

-

1

1

2

2

1

-

1

-

1

57

37
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Imports que s'han reclamat a l’Administració i imports que el Consell Consultiu
ha estimat en matèria de responsabilitat patrimonial el 2014 i el 2015

2014

2015

Import reclamat a
l’Administració

12.425.919,91 €

8.739.706,21 €

Import que el Consell
Consultiu ha estimat

1.008.690,03 €

467.219,98 €

L'any 2015 l'import reclamat a l'Administració en matèria de responsabilitat
patrimonial és de 8.739.706,21 euros. D'aquest total, el Consell Consultiu n'ha
estimat 467.219,98 euros, la qual cosa suposa un 5,35 % del total reclamat.
L'any 2015 l'import més alt reclamat en concepte d'indemnització és de 4.089.060
euros; correspon a una reclamació que va presentar una entitat mercantil davant
l'Ajuntament de Manacor pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la
suspensió de l’acord plenari de 2 d’octubre de 2006, d’aprovació de l’estudi de detall
(Dictamen 92/2015).
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 el de dues
reclamacions formulades davant el Servei de Salut en què el peticionari no havia
quantificat els danys soferts (dictàmens 26/2015 i 110/2015).
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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

282.324,62 €

0,00 €

3.341.627,68 €

43.000,00 €

3.623.952,30 €

43.000,00 €

Conselleries
Servei de Salut de les Illes Balears

Total

Imports estimats

b) Administració local
Administració local
Imports reclamats

Consell Insular de Mallorca
Ajuntaments

Total

Imports estimats

362.107,53 €

286.565,08 €

4.699.473,60 €

137.654,90 €

5.061.581,13 €

424.219,98 €

c) Altres administracions
Altres administracions
Imports reclamats

Imports estimats

Universitat de les Illes Balears

54.172,78 €

0,00 €

Total

54.172,78 €

0,00 €
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Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial i de la resolució de
l’Administració instructora

Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial
Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial
Nombre

Percentatge

29

78,38 %

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

6

16,22 %

Dictàmens en què es conclou que no s'ha d'admetre la
consulta per falta de legitimació de l'Administració
consultant

2

5,41 %

Total de dictàmens de responsabilitat patrimonial

37

-

Dictàmens en què es considera que s’ha

de

desestimar la reclamació

Comunicació i sentit de la resolució adoptada per l’Administració instructora 2
Resolucions sobre responsabilitat patrimonial que s'han comunicat

Comunicació de
l'Administració

la

No s'ha comunicat
l'Administració

resolució
la

resolució

adoptada
adoptada

Nombre

Percentatge

31

88,57 %

4

11,43 %

per
per

2 Quant a les dades d'aquest apartat, no s'han comptabilitzat dos dictàmens de responsabilitat patrimonial
en què es conclou que no s'ha d'admetre la consulta per falta de legitimació de l'Administració consultant. En
conseqüència, les dades incloses en aquest apartat es calculen sobre un total de 35 dictàmens de
responsabilitat patrimonial.
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Sentit de la resolució adoptada per l’Administració instructora
Percentatge
La resolució coincideix amb el dictamen

96,77 %

La resolució se separa del dictamen

3,23 %

De les 31 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 el Servei de Salut de les Illes Balears en
matèria d'assistència sanitària (Dictamen 53/2015).
Caràcter de l'emissió dels dictàmens

Caràcter dels dictàmens
Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu

126

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu

7

Dictàmens en què no s'admet la consulta per falta de legitimació de
l'Administració consultant

3

Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència

15

Dictàmens que el Consell Consultiu ha emès amb caràcter facultatiu
— Dictamen núm. 21/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la
composició i el règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 29/2015, relatiu a la sol·licitud sobre el règim d’incompatibilitats
aplicable als membres del Consell Insular de Formentera i, en el seu cas, als càrrecs
directius (conté un aclariment de 6 de maig de 2015).
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— Dictamen núm. 30/2015, 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. 36/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat.
— Dictamen núm. 42/2015, relatiu al règim d'organització institucional en el Consell
Insular d'Eivissa després de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
— Dictamen núm. 49/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es constitueix la
Mesa de Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat de les Illes Balears.
— Dictamen núm. 57/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea la Comissió
Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears i se'n regulen la
composició, l'organització i el funcionament.
Dictàmens en què es conclou que no s'admet la consulta per falta de
legitimació de l'Administració consultant
— Dictamen núm. 7/2015, relatiu a la reclamació davant l'Ajuntament de Calvià en
relació amb el Conveni del lloguer del camp de futbol de gespa natural de Magaluf.
— Dictamen núm. 90/2015, relatiu a la resolució del contracte signat entre l'empresa
pública empresarial ABAQUA i l'UTE A per danys produïts a l'emissari submarí
Ciutadella Nord.
— Dictamen núm. 94/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca presentada per la senyora A. M. P., com a
conseqüència d’una caiguda a la via pública.
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Disposició o resolució que ha adoptat l’Administració consultant3
Comunicació de la disposició o la resolució4
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.
Disposicions normatives
a) Projectes de disposicions reglamentàries

Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu

41

— Comunicacions sobre disposicions adoptades

37

— Disposicions reglamentàries pendents d'aprovació i
publicació a 31 de maig de 2016

4

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

3 Pel que fa a les comunicacions sobre disposicions i resolucions adoptades per l'Administració consultant
en relació amb els dictàmens emesos, aquesta versió es va tancar el 30 de juny de 2016.
4 En aquest apartat no s'han comptabilitzat els dictàmens emesos amb caràcter facultatiu, que s'han detallat
en l'epígraf anterior, ni tampoc tres dictàmens en què es conclou que no s'admet la consulta per falta de
legitimació de l'Administració consultant.
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Dictàmens

85

Comunicacions sobre resolucions adoptades

71
14

Sense comunicació
Percentatge de comunicacions sobre la resolució objecte de
dictamen

83,53 %

2.5.2. Sentit de la disposició o la resolució
El Reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears, en l’article 3.3,
estableix que les disposicions i les resolucions sobre les quals emet informe aquest
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 la fórmula
«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 publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a les
resolucions que s'han comunicat o publicat.
— Disposicions normatives sobre les quals el Consell Consultiu ha emès
dictamen
Disposicions reglamentàries del Govern
Decrets aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»
Decrets aprovats «oït el Consell Consultiu»

5

5

25
2

Dictàmens núm. 9 i 38/2015.
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Decrets sense publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

2

Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu»

7

Ordres aprovades «oït el Consell Consultiu»

6

1

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

2

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

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

6

71

Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu»

64

Resolucions dictades «oït el Consell Consultiu»

1

Resolucions dictades amb altres fórmules o sense fórmula

6

Dictamen núm. 113/2015.
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