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— Dictamen núm. 1/2015, relatiu al Projecte de reglament «de comercialització d’estades 
turístiques i dels habitatges objecte de comercialització a Formentera». 

Conte dos vots particulars, del conseller José Argüelles Pintos i de la consellera Carmen 
Fernández González. 

Aprovació definitiva del reglament 1/2015 pel qual es regula la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de 
Formentera (BOIB núm. 60, de 23 d'abril). 

— Dictamen núm. 2/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de reparació i 
manteniment prestats amb mitjans aliens per a diverses gerències de l'ens 
públic durant part de l'exercici 2013 fins a setembre de 2014. 

— Dictamen núm. 3/2015, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director 
general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de 
25 de febrer de 2014 per la qual es reconeix el grau personal 17 al 
senyor A. A. A. 

— Dictamen núm. 4/2015, relatiu a la revisió d’ofici dels actes administratius 
que determinaren l’adjudicació del lloc de treball núm. x com a conseqüència 
de la convocatòria aprovada per la Resolució de la consellera d’Administracions 
Públiques de 19 de juny de 2013. 

— Dictamen núm. 5/2015, relatiu a la revisió d'ofici per la contractació irregular 
de l'arrendament de maquinària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del 
Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 6/2015, relatiu a la modificació puntual número 87 (2/2013) 
de les Normes subsidiàries de planejament de Santanyí relativa al canvi de 
qualificació d'un espai lliure públic i una parcel·la d'equipament esportiu a Cala 
d'Or. 

— 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. 8/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 
facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves 
relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació 
electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les 
seves relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOIB núm. 16, de 31 de gener). 

— Dictamen núm. 9/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 46/2012, d’1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, 
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serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació 
dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d’Acreditació 
d’Hospitals Generals. 

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, 
d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, 
serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica 
d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova 
el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals (BOIB núm. 33, de 
7 de març). 

— Dictamen núm. 10/2015, relatiu al Projecte de decret sobre mitjans materials 
que s’han d’utilitzar en els processos electorals al Parlament de les Illes 
Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans 
materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa (BOIB núm. 36, de 14 de març). 

— Dictamen núm. 11/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels 
alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.  

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de 
març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de 
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 17 de 
març). 

— Dictamen núm. 12/2015, relatiu al Projecte de reglament insular de 
desplegament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en 
l'àmbit territorial de Mallorca. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació definitiva 
del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 66, de 
30 d'abril). 

— Dictamen núm. 13/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els ensenyaments de 
formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de 
formació professional de les Illes Balears. 

Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els 
ensenyaments de formació professional bàsica del sistema 
educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes 
Balears (BOIB núm. 61, de 25 d'abril). 

— Dictamen núm. 14/2015, relatiu a la resolució del contracte de serveis de 
neteja, manteniment i consergeria d'un col·legi públic. 
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— Dictamen núm. 15/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 

Decret 26/2015, de 24 d’abril de 2015, pel qual es regula el 
marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears 
(BOIB núm. 66, de 30 d'abril). 

— Dictamen núm. 16/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen l’organització, el 
funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la formació bàsica 
per a les persones adultes a les Illes Balears. 

Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen l’organització, el 
funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la 
formació bàsica per a les persones adultes a les Illes 
Balears.(BOIB núm. 70, de 9 de maig). 

— Dictamen núm. 17/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord plenari de la 
Mancomunitat Pla de Mallorca de 22 de març de 2007 pel qual s'aprova la 
modificació del contracte de recollida de residus amb l'empresa A. 

— Dictamen núm. 18/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Bunyola presentada per la senyora M. R. C. 

— Dictamen núm. 19/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 2/2005, de 14 de gener, sobre mesures de seguretat i protecció que han 
de complir les platges i zones de bany de les Illes Balears. 

Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, 
de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i 
protecció que han de complir les platges i zones de bany de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 
30 d'abril). 

— Dictamen núm. 20/2015, relatiu al Projecte de decret de principis generals i 
directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, 
de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i 
classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en 
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears. 

Conté dos vots particulars: l'un formulat pel conseller Pedro A. Aguiló Monjo i l'altre formulat per 
la consellera Carmen Fernández González, al qual s’adhereixen la consellera Maria Ballester 
Cardell i el conseller Pere Aguiló Crespí.  

Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, 
de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de 
regulació i classificació de les empreses i dels establiments 
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turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, 
de turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 18 d'abril). 

— 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.  

Decret 23/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen la composició i el 
règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears 
(BOIB núm. 61, de 25 d'abril). 

— Dictamen núm. 22/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears 
(BOIB núm. 67, de 2 de maig). 

— Dictamen núm. 23/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals 
i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les Illes Balears. 

Decret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de 
control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en 
animals i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de 
les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 18 d'abril). 

— Dictamen núm. 24/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de gestió i 
manteniment de microinformàtica, electrònica de xarxa, CPD local (centres de 
processament de dades), xarxa sense fil, administració i suport de sistemes 
(service desk) per a l'Hospital Universitari Son Espases prestats per 
l'empresa S. 

— Dictamen núm. 25/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord d’innecessarietat 
de la llicència de segregació urbanística adoptat, mitjançant un Decret de Batlia 
de 22 de juny de 2010, per l'Ajuntament de Costitx, i de l'acord favorable a 
l'atorgament de la llicència de construcció d'un magatzem agrícola adoptat pel 
mateix Ajuntament, mitjançant un Decret de Batlia de 7 de març de 2011, sobre 
la mateixa parcel·la x del polígon x. 

— Dictamen núm. 26/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora E. G. M. com a 
conseqüència de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Universitari 
Son Espases. 

— Dictamen núm. 27/2015, relatiu a la responsabilitat patrimonial sanitària 
instada per un metge del Servei de Salut de les Illes Balears com a 
conseqüència de l’agressió del fill d’una pacient que es va produir durant la 
consulta. 
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— Dictamen núm. 28/2015, relatiu a la modificació puntual número 2 de les 
Normes subsidiàries de planejament municipal de Santa Eulària des Riu (zona 
de s’Argamassa). 

— Dictamen núm. 29/2015, relatiu a la sol·licitud sobre el règim 
d’incompatibilitats aplicable als membres del Consell Insular de Formentera i, si 
és el cas, als càrrecs directius. 

Conté un aclariment de 6 de maig de 2015. 

— 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. 31/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen 
els principis generals i els aspectes bàsics als quals s’han de sotmetre els 
concerts socials. 

Decret 18/2015, de 10 d’abril de 2015, pel qual s’estableixen els 
principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials 
(BOIB núm. 54, de 16 d'abril). 

— Dictamen núm. 32/2015, relatiu al Projecte d’ordre d’actualització del règim 
de càrrega i descàrrega i de la tarifa única aplicable als serveis de taxi que es 
presten a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa.  

— Dictamen núm. 33/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen 
l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i dels registres 
insulars agraris de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 34/2015, relatiu al Projecte de decret d’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

Conté un vot particular formulat pel president, Rafael Perera Mezquida; el conseller 
secretari, Felio José Bauzá Martorell, i els consellers José Argüelles Pintos i Ramón Pita da 
Veiga Montis.  

Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(BOIB núm. 185, de 22 de desembre). 

— Dictamen núm. 35/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen 
els principis generals i les disposicions complementàries del servei de promoció 
de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència. 

— 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. 
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Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la 
composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del 
Voluntariat (BOIB núm. 141, de 26 de setembre). 

— Dictamen núm. 37/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les 
reserves de les aigües interiors de les Illes Balears. 

Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats 
d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a 
les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes 
Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— Dictamen núm. 38/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia. 

Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els 
procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de 
farmàcia (BOIB núm. 70, de 9 de maig). 

— Dictamen núm. 39/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de suport i 
operació d'aplicacions del Centre d'Explotació de Sistemes d'Informació 
Corporatius (CESIC) de l'ens públic prestats per l'empresa A el mes de 
novembre de 2014. 

— Dictamen núm. 40/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis 
d'administració, operació i suport in situ del Centre d'Explotació de Sistemes 
d'Informació Corporatius (CESIC) de l'ens públic prestats per l'UTE A de 
novembre a desembre de 2014.  

— Dictamen núm. 41/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de manteniment, 
suport i desenvolupament dels sistemes d'informació d'Atenció Primària i 
Recepta Electrònica, prestats per l'empresa A, en l'exercici 2014 (període del 5 
de setembre al 31 de desembre de 2014). 

— Dictamen núm. 42/2015, relatiu al règim d'organització institucional al 
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. 43/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes 
electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos 
electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, 
de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 32/2015, de 15 de maig, pel qual es regulen les 
compensacions econòmiques que han de percebre els membres 
de les juntes electorals i el personal que participen en el 
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desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

— Dictamen núm. 44/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum 
del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig).  

— Dictamen núm. 45/2015, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de 
maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a 
les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig). 

— Dictamen núm. 46/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum 
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 
73, de 16 de maig). 

— Dictamen núm. 47/2015, relatiu al Projecte de decret «pel qual es regula 
l'activitat esportiva a l'edat escolar a les Illes Balears».  

Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat 
esportiva en edat escolar a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 
23 de maig). 

— Dictamen núm. 48/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió 
dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l'article 27 de la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere. 

Decret 46/2015, de 22 de maig de 2015, de modificació de 
principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de 
pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— 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.  

Decret 36/2015, de 15 de maig, pel qual es constitueix la Mesa de 
Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat de les Illes 
Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig).  
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— Dictamen núm. 50/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears.  

Decret 40/2015, de 22 de maig, pel qual es regula el Catàleg 
d’aliments tradicionals de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 
23 de maig). 

— Dictamen núm. 51/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials presentada per la 
senyora S. L. V. i el senyor E. L. V. a causa de la defunció de la seva mare, la 
senyora C. V. G., després d'una caiguda en el centre A, que depèn de l'Institut 
Mallorquí d'Assumptes Socials. 

— Dictamen núm. 52/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora A. G. J. davant l'Ajuntament de Campos. 

— Dictamen núm. 53/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor A. P. B. 

— Dictamen núm. 54/2015, relatiu al conflicte en defensa de l'autonomia local 
presentat pel Consell Insular de Formentera contra determinats articles de la 
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 55/2015, relatiu al Projecte de decret de principis generals i 
directrius de coordinació en matèria d’explotacions agràries, agràries 
prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d’oci o autoconsum; de 
regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i 
dels registres insulars agraris de les Illes Balears.  

Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria d’explotacions agràries, agràries 
prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d’oci o 
autoconsum; de regulació sobre l’organització i el funcionament 
del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de 
les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— Dictamen núm. 56/2015, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es desplega el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de 
maig per la qual es desplega el currículum de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de 
maig). 

— 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». 
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Decret 86/2015, de 23 d'octubre, 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 
(BOIB núm. 155, de 24 d'octubre).  

— Dictamen núm. 58/2015, relatiu al Projecte de decret «pel qual es regula la 
condició d’esportista d’alt nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears».  

Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició 
d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 
14 de novembre). 

— Dictamen núm. 59/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, 
de l’obligació de constituir fiança d’arrendament i de la inspecció d’aquestes 
fiances.  

Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, 
de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de 
l’obligació de constituir fiança d’arrendament i de la inspecció 
d’aquestes fiances (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— Dictamen núm. 60/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
principis generals sobre les activitats agroturístiques a explotacions agràries de 
les Illes Balears. 

Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis 
generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries 
preferents de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig).  

— Dictamen núm. 61/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
i el reconeixement extrajudicial de crèdit X/2015, per la despesa ocasionada 
per la derivació de pacients a la clínica A. 

— Dictamen núm. 62/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació verbal 
irregular efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears de la gestió del 
servei de neteja del sector Llevant, entre setembre i desembre de 2014, a 
càrrec de l'empresa A. 

— Dictamen núm. 63/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de manteniment 
general de l'edifici i les instal·lacions de la Fundació Hospital de Manacor, 
prestats per l'empresa A, durant els mesos d'octubre a desembre de 2014. 

— Dictamen núm. 64/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
referent a la despesa del subministrament de farmàcia hospitalària i productes 
sanitaris per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 65/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa de la prestació dels serveis de manteniment de la 
Factoria de la Informació Corporativa del Servei de Salut per l’empresa B en 
l’exercici de 2014. 

— Dictamen núm. 66/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a 
terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de suport tècnic i 
operacions de SAP RH prestats per l'UTE B en el període d'octubre, novembre i 
desembre de 2014. 

— Dictamen núm. 67/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora J. G. R.  

— Dictamen núm. 68/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els 
Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos. 

Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del 
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de 
maig). 

— Dictamen núm. 69/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'ordre de demolició de 
les obres executades sense llicència al carrer A, núm. x, de Palma, acordada 
pel Consell de la Gerència d'Urbanisme de 18 de gener de 2009. 

— Dictamen núm. 70/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la contractació 
irregular del servei per a la gestió del compte de despeses de viatge per assistència a 
fires, esdeveniments de promoció turística nacionals i internacionals, i serveis 
complementaris necessaris per a les actuacions que realitzi l'Agència de Turisme de 
les Illes Balears (ATB). 

— Dictamen núm. 71/2015, relatiu a la revisió d'ofici dels acords de 
l'Ajuntament d'Andratx pels quals es van nomenar, en comissió de serveis, tres 
funcionaris de carrera per ocupar uns llocs de treball a l'Ajuntament. 

— Dictamen núm. 72/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular del servei de muntatge d'estands, a càrrec de l'Agència 
de Turisme de les Illes Balears (ATB), per a l'assistència a fires de promoció 
turística. 

— Dictamen núm. 73/2015, relatiu a la resolució del contracte de consultoria i 
assistència per a la redacció del projecte bàsic, d'execució i la direcció en 
l'execució de les obres de l'Estació Marítima del Port Exterior de Ciutadella de 
Menorca. 
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— Dictamen núm. 74/2015, relatiu a la proposta d'Acord de Consell de Govern 
pel qual s'aprova l'acord de transacció extrajudicial i reconeixement de deute 
entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'empresa concessionària A. 

— Dictamen núm. 75/2015, relatiu a la modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca per a la delimitació i l’ordenació 
de l'àmbit de les coves de Cala Blanca i la dotació d'un equipament cultural 
públic consistent en les coves de s'Aigua i na Megaré. 

— Dictamen núm. 76/2015, relatiu a la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament del municipi de Santa Margalida relativa al canvi 
de qualificació urbanística d'un espai lliure públic i un equipament docent a Can 
Picafort. 

— Dictamen núm. 77/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora. G. S. per 
l'assistència que prestaren al seu fill menor B. S. en l'Hospital Universitari Son 
Espases. 

— Dictamen núm. 78/2015, relatiu a una reclamació per responsabilitat 
patrimonial com a conseqüència de l'assistència sanitària en l'Hospital 
Comarcal d'Inca, presentada pel senyor G. M. V. per la mort de la seva esposa, 
la senyora S. M. O., i dirigida contra el Servei de Salut de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 79/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor A. O. C. contra l'Ajuntament de Capdepera. 

— Dictamen núm. 80/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears presentada pel senyor P. P. 
V. com a conseqüència de l'assistència sanitària que li van prestar en un centre 
de salut. 

— Dictamen núm. 81/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. M. G., davant el Servei de Salut de les 
Illes Balears, com a conseqüència de l’assistència sanitària que li prestaren a 
l’Hospital Universitari Son Espases.  

— Dictamen núm. 82/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. R. H., com a conseqüència de l’atenció 
sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Dureta.  

— Dictamen núm. 83/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor presentada per la senyora B. C. R., 
com a conseqüència d’una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 84/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor A. C. C.  
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— Dictamen núm. 85/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa derivada de la prestació dels serveis de gestió de residus 
sanitaris a favor del Servei de Salut de les Illes Balears per l’empresa A durant 
els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2014 i gener de 2015.  

— Dictamen núm. 86/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2013 (lots 
35, 60, 88, 89, 107 i 166), referent al subministrament de medicaments 
exclusius als centres hospitalaris del Servei de Salut de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 87/2015, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de 
la contractació verbal duta a terme per l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, en el marc de 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.  

— Dictamen núm. 88/2015, relatiu al procediment de declaració de nul·litat 
referent a l'expedient d'obres de perforació del pou d'una finca situada a la 
parcel·la x del polígon x del Cadastre de rústiques des Castell (Menorca). 

— Dictamen núm. 89/2015, relatiu a la resolució del contracte administratiu 
d’obres de l'«edifici per a usos turístics i socioculturals al Caló de s'Oli (FOMIT 
2010)» adjudicat per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a la Unió 
Temporal d'Empreses A (UTE A). 

— Dictamen núm. 90/2015, relatiu a la resolució del contracte firmat entre 
l'empresa pública empresarial ABAQUA i l'UTE A per danys produïts a l'emissari 
submarí Ciutadella Nord. 

— Dictamen núm. 91/2015, relatiu a la modificació puntual del Sector C del Pla 
Parcial de Sant Tomàs (es Migjorn Gran). 

— Dictamen núm. 92/2015, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Manacor formulada per la senyora C. C. E. pels danys i 
perjudicis soferts per l’entitat A.  

— Dictamen núm. 93/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada pel senyor J. G. G., que actua 
en nom propi i en el de les seves filles menors d'edat (Y. G. G. i Z. G. G.), com a 
conseqüència de l'assistència sanitària prestada a la seva esposa i mare 
(respectivament), senyora M. G. M., en Atenció Primària de Mallorca i l'Hospital 
Universitari Son Espases. 

— 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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— Dictamen núm. 95/2015, relatiu a les reclamacions de responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Manacor, formulades per l'advocat 
senyor M. G. T., en representació dels bars restaurants A, B, C, D, E i F, del 
quiosc bar G i de l'establiment H, a conseqüència de les obres de demolició del 
pont des Riuet de Porto Cristo (Manacor).  

— Dictamen núm. 96/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda per la senyora A. G. M. 

— Dictamen núm. 97/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears presentada per les senyores 
C. S. B. i I. S. B. arran de l'assistència sanitària prestada a la seva mare, la 
senyora B. P., en l'Hospital de Manacor (Urgències i ORL). 

— Dictamen núm. 98/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte presumpte de 
legalització de les obres i instal·lacions del bar restaurant A, en el terme 
municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

— Dictamen núm. 99/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Mancor de la Vall presentada pel senyor S. R. R. 

— Dictamen núm. 100/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora C. 
S. G. pels danys i perjudicis que considera que li ha ocasionat l'assistència 
sanitària que li prestaren a l'Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 101/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor E. P. P.  

— Dictamen núm. 102/2015, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària plantejada pel senyor A. J. T. i la 
senyora M. F. G. per l'assistència prestada a la seva filla I. G. F. 

— Dictamen núm. 103/2015, relatiu a la resolució del contracte de serveis de 
prevenció, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Capdepera 
subscrit entre l'Ajuntament de Capdepera i l’entitat A. 

— Dictamen núm. 104/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell 
Insular de Mallorca, de 19 de desembre de 2003, que va declarar l'interès 
general per a club hípic a la parcel·la x (avui parcel·la xx) del Polígon x de 
Muro. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 
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— Dictamen núm. 105/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria 
de Salut. 

— Dictamen núm. 106/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut. 

Ordre de la consellera de Salut de 10 de novembre de 2015 de 
creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de 
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de 
la Conselleria de Salut (BOIB núm. 172, de 21 de novembre). 

— Dictamen núm. 107/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora M. R. R. i el 
senyor J. R. C. com a conseqüència de l'assistència sanitària prestada a 
l'Hospital Can Misses. 

— Dictamen núm. 108/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora C. P. S., advocada, en representació de la 
senyora P. V. G., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada i les seqüeles que se’n deriven.  

— Dictamen núm. 109/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor R. C. D. respecte de l’òbit de la seva mare, 
senyora E. D. Z., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada a l’Hospital Son Llàtzer.  

— Dictamen núm. 110/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor A. A. A. i la senyora D. A. A., en 
representació de la seva filla T. A. A. 

— Dictamen núm. 111/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa derivada de la prestació de serveis de tractament 
d’hemodiàlisi a favor d’usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears durant els 
mesos d’abril i maig de 2015.  

— Dictamen núm. 112/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pels senyors J. L. O. i T. S. R., en representació de 
l’entitat B, per les despeses suportades en relació amb la sol·licitud 
d’autorització per a la construcció d’un port esportiu a Cala Portinatx (Eivissa). 

— Dictamen núm. 113/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal del Servei de Salut de les Illes 
Balears. 
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Ordre de la consellera de Salut de 18 de gener de 2016 de creació 
de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal del Servei de 
Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 16 de febrer). 

— Dictamen núm. 114/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de 
Contractes i el Registre de Contractistes. 

Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el text consolidat 
del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 
Registre de contractes i el Registre de contractistes (BOIB núm. 15, 
de 30 de gener). 

— Dictamen núm. 115/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Hisenda i Administracions Públiques de creació i supressió de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). 

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 
21 de desembre de 2015 de creació i supressió de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració 
Pública (EBAP) (BOIB núm. 187, de 26 de desembre). 

— Dictamen núm. 116/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es qualifica 
d’utilitat pública la lluita contra la plaga del morrut roig de la palmera 
(Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra 
aquesta plaga i prevenir-la. 

Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat 
pública la lluita contra la plaga del morrut roig de la palmera 
(Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries 
obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la 
(BOIB núm. 15, de 30 de gener). 

— Dictamen núm. 117/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent al «Servei de 
prestació d'assistència tècnica per al manteniment i evolutius dels mòduls SAP 
econòmic financer (FI, AM, TR, CO i MM), facturació d'hospitals concertats i 
suport d'usuaris d'aquests mòduls», durant el període de gener a abril de 2015 
(expedient X/2015). 

— Dictamen núm. 118/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent al «Servei de prestació 
d'assistència tècnica per al manteniment i evolutius dels mòduls SAP: GEX-AP, 
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EA-PS, FI, AM, CO, desenvolupament de servei a pacients (prestacions) i suport 
a usuaris d'aquests mòduls» (expedient X/2015).  

— Dictamen núm. 119/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral de 21 d'octubre de 2014, dictada per 
delegació del conseller d'Economia i Competitivitat, per la qual es declara la 
caducitat de l'expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l'entitat A, sense possibilitat d'iniciar-ne un de nou, perquè havia prescrit el dret 
de la hisenda autonòmica. 

— Dictamen núm. 120/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució de la 
directora general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació, en relació 
amb l'expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l'entitat A. 

— Dictamen núm. 121/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat A. 

— Dictamen núm. 122/2015, relatiu a la revisió d'ofici del Decret núm. 6749, de 
24 de maig de 2001, del tinent de batle d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, 
dictat per delegació del batle, pel qual es va imposar al senyor D. M. M. una 
sanció perquè va cometre una infracció urbanística que consisteix en l'execució 
d'unes obres sense llicència. 

— Dictamen núm. 123/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat B. 

— Dictamen núm. 124/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat C. 

— Dictamen núm. 125/2015, relatiu a la resolució del contracte administratiu de 
«gestió i explotació de l'Escola de Vela de Portals Nous (Calvià)» adjudicat per 
l'Ajuntament de Calvià a l'empresa A. 

— Dictamen núm. 126/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor F. P. G. 
per l'assistència sanitària rebuda a l'Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 127/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor J. J. J. com a conseqüència de l’atenció 
sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases. 
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— Dictamen núm. 128/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora T. C. C. respecte de l’òbit del seu espòs, 
senyor F. N. G., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 129/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 98/2015, d'11 de desembre, de modificació del Decret 
28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 
181, de 12 de desembre). 

— Dictamen núm. 130/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària i 
productes sanitaris efectuat a favor d'usuaris del Servei de Salut de les Illes 
Balears fins al mes d'abril de 2015. 

— Dictamen núm. 131/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Conté un aclariment de 17 de febrer de 2016. 

Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat 
del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears (BOIB núm. 33, de 12 de març). 

— Dictamen núm. 132/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca formulada per l'entitat A, editora del 
diari B, per causa de la discriminació de la publicitat institucional en determinats 
períodes. 

— Dictamen núm. 133/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació tàcita duta a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat de les 
entitats A i B per a l'ampliació de la mostra de l'estudi principal de l'estudi PISA 
2015 de l'OCDE en l'àmbit de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 134/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària, 
productes sanitaris i productes auxiliars a la prestació assistencial efectuat a 
favor d'usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears fins al 21 d'octubre de 
2015. 

— Dictamen núm. 135/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor E. M. R., amb motiu d'un accident ocorregut 
a les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 136/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora Y. S. G., en 
nom propi i en el de la seva filla menor N. M. S., com a conseqüència de 
l'assistència sanitària prestada a l'Hospital Universitari Son Espases. 
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1. CONFLICTES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL 

— Dictamen núm. 54/2015, relatiu al conflicte en defensa de l'autonomia local 
presentat pel Consell Insular de Formentera contra determinats articles de la 
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears. 

2. PROJECTES DE DECRET 

2.1. Administració electoral 

— Dictamen núm. 10/2015, relatiu al Projecte de decret sobre mitjans materials 
que s’han d’utilitzar en els processos electorals al Parlament de les Illes 
Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans 
materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa (BOIB núm. 36, de 14 de març). 

— Dictamen núm. 43/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
compensacions econòmiques que han de percebre els membres de les juntes 
electorals i el personal que participen en el desenvolupament dels processos 
electorals al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, 
de Menorca i d’Eivissa. 

Decret 32/2015, de 15 de maig, pel qual es regulen les 
compensacions econòmiques que han de percebre els membres 
de les juntes electorals i el personal que participen en el 
desenvolupament dels processos electorals al Parlament de les 
Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i 
d’Eivissa (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015). 

2.2. Administració electrònica 

— Dictamen núm. 8/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 
facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves 
relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació 
electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les 
seves relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(BOIB núm. 16, de 31 de gener). 

2.3. Agricultura i pesca 

— Dictamen núm. 15/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 

 

Decret 26/2015, de 24 d’abril de 2015, pel qual es regula el 
marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears 
(BOIB núm. 66, de 30 d'abril). 
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— 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.  

Decret 23/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen la composició i el 
règim de funcionament del Consell Pesquer de les Illes Balears 
(BOIB núm. 61, de 25 d'abril). 

— Dictamen núm. 33/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen 
l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i dels registres 
insulars agraris de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 37/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les 
reserves de les aigües interiors de les Illes Balears. 

Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats 
d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a 
les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes 
Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— Dictamen núm. 50/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears.  

Decret 40/2015, de 22 de maig, pel qual es regula el Catàleg 
d’aliments tradicionals de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 
23 de maig). 

— Dictamen núm. 55/2015, relatiu al Projecte de decret de principis generals i 
directrius de coordinació en matèria d’explotacions agràries, agràries 
prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d’oci o autoconsum; de 
regulació sobre l’organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i 
dels registres insulars agraris de les Illes Balears.  

Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria d’explotacions agràries, agràries 
prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d’oci o 
autoconsum; de regulació sobre l’organització i el funcionament 
del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de 
les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

— Dictamen núm. 60/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
principis generals sobre les activitats agroturístiques a explotacions agràries de 
les Illes Balears. 

Decret 39/2015, de 22 de maig, pel qual es fixen els principis 
generals de les activitats agroturístiques en explotacions agràries 
preferents de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig).  

— Dictamen núm. 116/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es qualifica 
d’utilitat pública la lluita contra la plaga del morrut roig de la palmera 
(Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra 
aquesta plaga i prevenir-la. 
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Decret 4/2016, de 29 de gener, pel qual es qualifica d’utilitat 
pública la lluita contra la plaga del morrut roig de la palmera 
(Rhynchophorus ferrugineus, Olivier) a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears i s’estableixen les mesures fitosanitàries 
obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la 
(BOIB núm. 15, de 30 de gener). 

2.4. Contractació 

— Dictamen núm. 114/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de 
Contractes i el Registre de Contractistes. 

Decret 3/2016, de 29 de gener, pel qual s’aprova el text consolidat 
del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el 
Registre de contractes i el Registre de contractistes (BOIB núm. 15, 
de 30 de gener). 

— Dictamen núm. 131/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Conté un aclariment de data 17 de febrer de 2016. 

Decret 14/2016, d’11 de març, pel qual s’aprova el text consolidat 
del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears (BOIB núm. 33, de 12 de març). 

2.5. Educació 

— Dictamen núm. 44/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum 
del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig).  

— Dictamen núm. 46/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.  

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum 
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 
73, de 16 de maig). 

— 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.  

Decret 36/2015, de 15 de maig, pel qual es constitueix la Mesa de 
Diàleg Permanent amb pares i mares de l’alumnat de les Illes 
Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig).  
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2.6. Esports 

— Dictamen núm. 47/2015, relatiu al Projecte de decret «pel qual es regula 
l'activitat esportiva a l'edat escolar a les Illes Balears».  

Decret 38/2015, de 22 de maig, pel qual es regula l’activitat 
esportiva en edat escolar a les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 
23 de maig). 

— Dictamen núm. 58/2015, relatiu al Projecte de decret «pel qual es regula la 
condició d’esportista d’alt nivell de la comunitat autònoma de les Illes Balears».  

Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició 
d’esportista d’alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 
14 de novembre). 

2.7. Estatuts 

— Dictamen núm. 34/2015, relatiu al Projecte de decret d’aprovació dels 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 

Conté un vot particular formulat pel president, Rafael Perera Mezquida; el conseller 
secretari, Felio José Bauzá Martorell, i els consellers José Argüelles Pintos i Ramón Pita da 
Veiga Montis.  

Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(BOIB núm. 185, de 22 de desembre). 

— Dictamen núm. 68/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aproven els 
Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos. 

Decret 37/2015, de 22 de maig, d'aprovació dels Estatuts del 
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de 
maig). 

2.8. Hisenda i pressuposts 

— Dictamen núm. 59/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, 
de l’obligació de constituir fiança d’arrendament i de la inspecció d’aquestes 
fiances.  

Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, 
de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de 
l’obligació de constituir fiança d’arrendament i de la inspecció 
d’aquestes fiances (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

2.9. Ordenació farmacèutica 

— Dictamen núm. 38/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de farmàcia. 

../../../../govern/rest/arxiu/2352784
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Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els 
procediments per a l’autorització i l’obertura de noves oficines de 
farmàcia (BOIB núm. 70, de 9 de maig). 

2.10. Policia local 

— Dictamen núm. 22/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 28/2015, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament marc 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears 
(BOIB núm. 67, de 2 de maig). 

— Dictamen núm. 129/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 28/2015, de 30 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears.  

Decret 98/2015, d'11 de desembre, de modificació del Decret 
28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB núm. 
181, de 12 de desembre). 

2.11. Salut i sanitat 

— Dictamen núm. 9/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 46/2012, d’1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, 
serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica d'Acreditació 
dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d’Acreditació 
d’Hospitals Generals. 

Decret 8/2015, de 6 de març, de modificació del Decret 46/2012, 
d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, 
serveis i establiments sanitaris, es crea la Comissió Autonòmica 
d'Acreditació dels Centres Sanitaris de les Illes Balears i s'aprova 
el Programa d'Acreditació d'Hospitals Generals (BOIB núm. 33, de 
7 de març). 

— Dictamen núm. 19/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 2/2005, de 14 de gener, sobre mesures de seguretat i protecció que han 
de complir les platges i zones de bany de les Illes Balears. 

Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, 
de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i 
protecció que han de complir les platges i zones de bany de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 
30 d'abril). 

— Dictamen núm. 23/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals 
i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les Illes Balears. 

Decret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de 
control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en 
animals i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de 
les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 18 d'abril). 
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— 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». 

Decret 86/2015, de 23 d'octubre, 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 
(BOIB núm. 155, de 24 d'octubre).  

2.12. Serveis socials 

— Dictamen núm. 31/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen 
els principis generals i els aspectes bàsics als quals s’han de sotmetre els 
concerts socials. 

Decret 18/2015, de 10 d’abril de 2015, pel qual s’estableixen els 
principis generals als quals s’han de sotmetre els concerts socials 
(BOIB núm. 54, de 16 d'abril). 

— Dictamen núm. 35/2015, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen 
els principis generals i les disposicions complementàries del servei de promoció 
de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència. 

— 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. 

Decret 83/2015, de 25 de setembre, pel qual es regula la 
composició i el règim de funcionament del Fòrum Balear del 
Voluntariat (BOIB núm. 141, de 26 de setembre). 

— Dictamen núm. 48/2015, relatiu al Projecte de decret de modificació del 
Decret 125/2010, de 23 de desembre, de principis generals per a la concessió 
dels ajuts econòmics de pagament únic recollits en l'article 27 de la Llei 
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere. 

Decret 46/2015, de 22 de maig de 2015, de modificació de 
principis generals per a la concessió dels ajuts econòmics de 
pagament únic recollits en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, 
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere (BOIB núm. 77, de 23 de maig). 

2.13. Turisme 

— Dictamen núm. 20/2015, relatiu al Projecte de decret de principis generals i 
directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, 
de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i 
classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en 
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears. 

Conté dos vots particulars: l'un formulat pel conseller Pedro A. Aguiló Monjo i l'altre formulat per 
la consellera Carmen Fernández González, al qual s’adhereixen la consellera Maria Ballester 
Cardell i el conseller Pere Aguiló Crespí.  
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Decret 20/2015, de 17 d’abril, de principis generals i directrius de 
coordinació en matèria turística; de regulació d’òrgans assessors, 
de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de 
regulació i classificació de les empreses i dels establiments 
turístics, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, 
de turisme de les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 18 d'abril). 

3. PROJECTES D’ORDRE 

3.1. Educació 

— Dictamen núm. 11/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels 
alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.  

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de 
març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de 
l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 17 de 
març) 

— Dictamen núm. 13/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els ensenyaments de 
formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de 
formació professional de les Illes Balears. 

Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els 
ensenyaments de formació professional bàsica del sistema 
educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes 
Balears (BOIB núm. 61, de 25 d'abril). 

— Dictamen núm. 16/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen l’organització, el 
funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la formació bàsica 
per a les persones adultes a les Illes Balears. 

Decret 29/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen l’organització, el 
funcionament i els currículums dels ensenyaments inicials de la 
formació bàsica per a les persones adultes a les Illes 
Balears.(BOIB núm. 70, de 9 de maig). 

— Dictamen núm. 45/2015, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es desplega el 
currículum del batxillerat a les Illes Balears.  

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de 
maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a 
les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig). 

— Dictamen núm. 56/2015, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es desplega el 
currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. 

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de 
maig per la qual es desplega el currículum de l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de 
maig). 

3.2. Fitxers de dades de caràcter personal 
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— Dictamen núm. 105/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria 
de Salut. 

— Dictamen núm. 106/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut. 

Ordre de la consellera de Salut de 10 de novembre de 2015 de 
creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de 
supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal de 
la Conselleria de Salut (BOIB núm. 172, de 21 de novembre). 

— Dictamen núm. 113/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Salut 
de creació de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal del Servei de Salut de les Illes 
Balears. 

Ordre de la consellera de Salut de 18 de gener de 2016 de creació 
de fitxers, de modificació d’alguns dels existents i de supressió de 
fitxers que contenen dades de caràcter personal del Servei de 
Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 16 de febrer). 

— Dictamen núm. 115/2015, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
d’Hisenda i Administracions Públiques de creació i supressió de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). 

Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 
21 de desembre de 2015 de creació i supressió de fitxers que 
contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració 
Pública (EBAP) (BOIB núm. 187, de 26 de desembre). 

3.3. Transports 

— Dictamen núm. 32/2015, relatiu al Projecte d’ordre d’actualització del règim 
de càrrega i descàrrega i de la tarifa única aplicable als serveis de taxi que es 
presten a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa.  

4. PROJECTES DE REGLAMENT DELS CONSELLS INSULARS 

4.1. Turisme 

— Dictamen núm. 1/2015, relatiu al Projecte de reglament «de comercialització 
d’estades turístiques i dels habitatges objecte de comercialització a 
Formentera». 

Conte dos vots particulars, del conseller José Argüelles Pintos i de la consellera Carmen 
Fernández González. 

Aprovació definitiva del reglament 1/2015 pel qual es regula la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de 
Formentera (BOIB núm. 60, de 23 d'abril). 
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4.2. Urbanisme 

— Dictamen núm. 12/2015, relatiu al Projecte de reglament insular de 
desplegament de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, en 
l'àmbit territorial de Mallorca. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació definitiva 
del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 66, de 
30 d'abril). 

5. INTERPRETACIÓ NORMATIVA / CONSULTES FACULTATIVES 

— Dictamen núm. 29/2015, relatiu a la sol·licitud sobre el règim 
d’incompatibilitats aplicable als membres del Consell Insular de Formentera i, si 
és el cas, als càrrecs directius. 

Conté un aclariment de 6 de maig de 2015. 

— 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. 42/2015, relatiu al règim d'organització institucional al 
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. 

6. CONTRACTACIÓ 

— Dictamen núm. 14/2015, relatiu a la resolució del contracte de serveis de 
neteja, manteniment i consergeria d'un col·legi públic. 

— Dictamen núm. 73/2015, relatiu a la resolució del contracte de consultoria i 
assistència per a la redacció del projecte bàsic, d'execució i la direcció en 
l'execució de les obres de l'Estació Marítima del Port Exterior de Ciutadella de 
Menorca. 

— Dictamen núm. 89/2015, relatiu a la resolució del contracte administratiu 
d’obres de l'«edifici per a usos turístics i socioculturals al Caló de s'Oli (FOMIT 
2010)» adjudicat per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a la Unió 
Temporal d'Empreses A (UTE A). 

— Dictamen núm. 90/2015, relatiu a la resolució del contracte firmat entre 
l'empresa pública empresarial ABAQUA i l'UTE A per danys produïts a l'emissari 
submarí Ciutadella Nord. 

— Dictamen núm. 103/2015, relatiu a la resolució del contracte de serveis de 
prevenció, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Capdepera 
subscrit entre l'Ajuntament de Capdepera i l’entitat A. 
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— Dictamen núm. 125/2015, relatiu a la resolució del contracte administratiu de 
«gestió i explotació de l'Escola de Vela de Portals Nous (Calvià)» adjudicat per 
l'Ajuntament de Calvià a l'empresa A. 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

7.1. Accidents en vies urbanes i espais públics 

— Dictamen núm. 18/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Bunyola presentada per la senyora M. R. C. 

— Dictamen núm. 52/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora A. G. J. davant l'Ajuntament de Campos. 

— Dictamen núm. 79/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor A. O. C. contra l'Ajuntament de Capdepera. 

— Dictamen núm. 83/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor presentada per la senyora B. C. R., 
com a conseqüència d’una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 84/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor A. C. C.  

— 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.  

— Dictamen núm. 135/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor E. M. R., amb motiu d'un accident ocorregut 
a les instal·lacions esportives de la Universitat de les Illes Balears. 

7.2. Contractació 

— 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.  

7.3. Obres públiques 

— Dictamen núm. 95/2015, relatiu a les reclamacions de responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Manacor, formulades per l'advocat senyor M. G. 
T., en representació dels bars restaurants A, B, C, D, E i F, del quiosc bar G i de 
l'establiment H, a conseqüència de les obres de demolició del pont des Riuet de 
Porto Cristo (Manacor).  

 

7.4. Publicitat institucional 

— Dictamen núm. 132/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca formulada per l'entitat A, editora del 
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diari B, per causa de la discriminació de la publicitat institucional en determinats 
períodes. 

7.5. Servei de Salut 

7.5.1. Assistència sanitària 

— Dictamen núm. 26/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora E. G. M. com a 
conseqüència de l'assistència sanitària prestada en l'Hospital Universitari Son 
Espases. 

— Dictamen núm. 53/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor A. P. B. 

— Dictamen núm. 67/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada per la senyora J. G. R.  

— Dictamen núm. 77/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora. G. S. per 
l'assistència prestada al seu fill menor B. S. en l'Hospital Universitari Son 
Espases. 

— Dictamen núm. 78/2015, relatiu a una reclamació per responsabilitat 
patrimonial com a conseqüència de l'assistència sanitària en l'Hospital 
Comarcal d'Inca, presentada pel senyor G. M. V. per la mort de la seva esposa, 
la senyora S. M. O., i dirigida contra el Servei de Salut de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 80/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears presentada pel senyor P. P. 
V. com a conseqüència de l'assistència sanitària prestada en un centre de 
salut. 

— Dictamen núm. 81/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. M. G., davant el Servei de Salut de les 
Illes Balears, com a conseqüència de l’assistència sanitària que li prestaren a 
l’Hospital Universitari Son Espases.  

— Dictamen núm. 82/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora M. R. H., com a conseqüència de l’atenció 
sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Dureta.  

— Dictamen núm. 93/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada pel senyor J. G. G., que actua 
en nom propi i en el de les seves filles menors d'edat (Y. G. G. i Z. G. G.), com a 
conseqüència de l'assistència sanitària prestada a la seva esposa i mare 
(respectivament), senyora M. G. M., en Atenció Primària de Mallorca i l'Hospital 
Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 96/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda per la senyora A. G. M. 
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— Dictamen núm. 97/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears presentada per les senyores 
C. S. B. i I. S. B. arran de l'assistència sanitària prestada a la seva mare, la 
senyora B. P., en l'Hospital de Manacor (Urgències i ORL). 

— Dictamen núm. 100/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora C. 
S. G. pels danys i perjudicis que considera que li ha ocasionat l'assistència 
sanitària prestada en l'Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 101/2012, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració sanitària presentada pel senyor E. P. P.  

— Dictamen núm. 102/2015, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària plantejada pel senyor A. J. T. i la 
senyora M. F. G. per l'assistència prestada a la seva filla I. G. F. 

— Dictamen núm. 107/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora M. R. R. i el 
senyor J. R. C. com a conseqüència de l'assistència sanitària prestada en 
l'Hospital Can Misses. 

— Dictamen núm. 108/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora C. P. S., advocada, en representació de la 
senyora P. V. G., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada i les seqüeles que se’n deriven.  

— Dictamen núm. 109/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor R. C. D. respecte de l’òbit de la seva mare, 
senyora E. D. Z., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada a l’Hospital Son Llàtzer.  

— Dictamen núm. 110/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda pel senyor A. A. A. i la senyora D. A. A., en 
representació de la seva filla T. A. A. 

— Dictamen núm. 126/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor F. P. G. 
per l'assistència sanitària rebuda a l'Hospital Son Llàtzer. 

— Dictamen núm. 127/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor J. J. J. com a conseqüència de l’atenció 
sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 128/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora T. C. C. respecte de l’òbit del seu espòs, 
senyor F. N. G., com a conseqüència de l’assistència sanitària que li fou 
prestada a l’Hospital Universitari Son Espases. 

— Dictamen núm. 136/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració sanitària formulada per la senyora Y. S. G., en 
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nom propi i en el de la seva filla menor N. M. S., com a conseqüència de 
l'assistència sanitària prestada en l'Hospital Universitari Son Espases. 

7.5.2. Altres 

— Dictamen núm. 27/2015, relatiu a la responsabilitat patrimonial sanitària 
instada per un metge del Servei de Salut de les Illes Balears com a 
conseqüència de l’agressió del fill d’una pacient que es va produir durant la 
consulta. 

7.6. Serveis Socials 

— Dictamen núm. 51/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials presentada per la 
senyora S. L. V. i el senyor E. L. V. a causa de la defunció de la seva mare, la 
senyora C. V. G., després d'una caiguda en el centre A, que depèn de l'Institut 
Mallorquí d'Assumptes Socials. 

7.7. Urbanisme 

7.7.1. Anul·lació de llicències urbanístiques 

— Dictamen núm. 92/2015, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Manacor formulada per la senyora C. C. E. pels danys i 
perjudicis soferts per l’entitat A.  

7.7.2. Inactivitat de l'Administració 

— Dictamen núm. 99/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Mancor de la Vall presentada pel senyor S. R. R. 

— Dictamen núm. 112/2015, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pels senyors J. L. O. i T. S. R., en representació de 
l’entitat B, per les despeses suportades en relació amb la sol·licitud 
d’autorització per a la construcció d’un port esportiu a Cala Portinatx (Eivissa). 

8. REVISIONS D’OFICI 

8.1. Contractació 

8.1.1. Contractació irregular (en el marc de la Instrucció 2/2012, de 12 de 
març, de la interventora general i de la directora de l'Advocacia) 

— Dictamen núm. 2/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de reparació i 
manteniment prestats amb mitjans aliens per a diverses gerències de l'ens 
públic durant part de l'exercici 2013 fins a setembre de 2014. 

— Dictamen núm. 5/2015, relatiu a la revisió d'ofici per la contractació irregular 
de l'arrendament de maquinària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del 
Servei de Salut de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 24/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de gestió i 
manteniment de microinformàtica, electrònica de xarxa, CPD local (centres de 
processament de dades), xarxa sense fil, administració i suport de sistemes 
(service desk) per a l'Hospital Universitari Son Espases prestats per 
l'empresa S. 

— Dictamen núm. 39/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de suport i 
operació d'aplicacions del Centre d'Explotació de Sistemes d'Informació 
Corporatius (CESIC) de l'ens públic prestats per l'empresa A el mes de 
novembre de 2014. 

— Dictamen núm. 40/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
duta a terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis 
d'administració, operació i suport in situ del Centre d'Explotació de Sistemes 
d'Informació Corporatius (CESIC) de l'ens públic prestats per l'UTE A de 
novembre a desembre de 2014.  

— Dictamen núm. 41/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de manteniment, 
suport i desenvolupament dels sistemes d'informació d'Atenció Primària i 
Recepta Electrònica, prestats per l'empresa A, en l'exercici 2014 (període del 5 
de setembre al 31 de desembre de 2014). 

— Dictamen núm. 61/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
i el reconeixement extrajudicial de crèdit X/2015, per la despesa ocasionada 
per la derivació de pacients a la clínica A. 

— Dictamen núm. 62/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació verbal 
irregular efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears de la gestió del 
servei de neteja del sector Llevant, entre setembre i desembre de 2014, a 
càrrec de l'empresa A. 

— Dictamen núm. 63/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació irregular 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de manteniment 
general de l'edifici i les instal·lacions de la Fundació Hospital de Manacor, 
prestats per l'empresa A, durant els mesos d'octubre a desembre de 2014. 

— Dictamen núm. 64/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
referent a la despesa del subministrament de farmàcia hospitalària i productes 
sanitaris per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 65/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa de la prestació dels serveis de manteniment de la 
Factoria de la Informació Corporativa del Servei de Salut prestats per l’empresa 
B en l’exercici de 2014. 

— Dictamen núm. 66/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació duta a 
terme pel Servei de Salut de les Illes Balears dels serveis de suport tècnic i 
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operacions de SAP RH prestats per l'UTE B en el període d'octubre, novembre i 
desembre de 2014. 

— Dictamen núm. 70/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular del servei per a la gestió del compte de despeses de 
viatge per assistència a fires, esdeveniments de promoció turística nacionals i 
internacionals, i serveis complementaris necessaris per a les actuacions que 
realitzi l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). 

— Dictamen núm. 72/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular del servei de muntatge d'estands, a càrrec de l'Agència 
de Turisme de les Illes Balears (ATB), per a l'assistència a fires de promoció 
turística. 

— Dictamen núm. 85/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa derivada de la prestació dels serveis de gestió de residus 
sanitaris a favor del Servei de Salut de les Illes Balears per l’empresa A durant 
els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2014 i gener de 2015.  

— Dictamen núm. 86/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2013 (lots 
35, 60, 88, 89, 107 i 166), referent al subministrament de medicaments 
exclusius als centres hospitalaris del Servei de Salut de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 87/2015, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret de 
la contractació verbal duta a terme per l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental, en el marc de 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.  

— Dictamen núm. 111/2015, relatiu a la revisió d’ofici de l’expedient X/2015, 
referent a la despesa derivada de la prestació de serveis de tractament 
d’hemodiàlisi a favor d’usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears durant els 
mesos d’abril i maig de 2015.  

— Dictamen núm. 117/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent al «Servei de 
prestació d'assistència tècnica per al manteniment i evolutius dels mòduls SAP 
econòmic financer (FI, AM, TR, CO i MM), facturació d'hospitals concertats i 
suport d'usuaris d'aquests mòduls», durant el període de gener a abril de 2015 
(expedient X/2015). 

— Dictamen núm. 118/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la contractació 
efectuada pel Servei de Salut de les Illes Balears referent al «Servei de prestació 
d'assistència tècnica per al manteniment i evolutius dels mòduls SAP: GEX-AP, 
EA-PS, FI, AM, CO, desenvolupament de servei a pacients (prestacions) i suport 
a usuaris d'aquests mòduls» (expedient X/2015).  

— Dictamen núm. 130/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària i 
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productes sanitaris efectuat a favor d'usuaris del Servei de Salut de les Illes 
Balears fins al mes d'abril de 2015. 

— Dictamen núm. 133/2015, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació tàcita duta a terme per la Conselleria d'Educació i Universitat de les 
entitats A i B per a l'ampliació de la mostra de l'estudi principal de l'estudi PISA 
2015 de l'OCDE en l'àmbit de les Illes Balears. 

— Dictamen núm. 134/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'expedient X/2015, 
sobre la despesa derivada del subministrament de farmàcia hospitalària, 
productes sanitaris i productes auxiliars a la prestació assistencial efectuat a 
favor d'usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears fins al 21 d'octubre de 
2015. 

8.1.2. Altres 

— Dictamen núm. 17/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord plenari de la 
Mancomunitat Pla de Mallorca de 22 de març de 2007 pel qual s'aprova la 
modificació del contracte de recollida de residus amb l'empresa A. 

8.2. Funció pública 

— Dictamen núm. 3/2015, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director 
general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de 
25 de febrer de 2014 per la qual es reconeix el grau personal 17 al 
senyor A. A. A. 

— Dictamen núm. 4/2015, relatiu a la revisió d’ofici dels actes administratius 
que determinaren l’adjudicació del lloc de treball núm. x com a conseqüència 
de la convocatòria aprovada per la Resolució de la consellera d’Administracions 
Públiques de 19 de juny de 2013. 

— Dictamen núm. 71/2015, relatiu a la revisió d'ofici dels acords de 
l'Ajuntament d'Andratx pels quals es van nomenar, en comissió de serveis, tres 
funcionaris de carrera per ocupar uns llocs de treball a l' Ajuntament. 

8.3. Subvencions 

— Dictamen núm. 119/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral de 21 d'octubre de 2014, dictada per 
delegació del conseller d'Economia i Competitivitat, per la qual es declara la 
caducitat de l'expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l'entitat A, sense possibilitat d'iniciar-ne un de nou, perquè havia prescrit el dret 
de la hisenda autonòmica. 

— Dictamen núm. 120/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució de la 
directora general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació, en relació 
amb l'expedient de reintegrament parcial de la subvenció concedida a 
l'entitat A. 

— Dictamen núm. 121/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
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d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat A. 

— Dictamen núm. 123/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat B. 

— Dictamen núm. 124/2015, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del 
director general de Treball i Salut Laboral, dictada per delegació del conseller 
d'Economia i Competitivitat, en relació amb la prescripció de l'expedient de 
reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'entitat C. 

8.4. Urbanisme 

— Dictamen núm. 25/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord d’innecessarietat 
de la llicència de segregació urbanística adoptat, mitjançant un Decret de Batlia 
de 22 de juny de 2010, per l'Ajuntament de Costitx, i de l'acord favorable a 
l'atorgament de la llicència de construcció d'un magatzem agrícola adoptat pel 
mateix Ajuntament, mitjançant un Decret de Batlia de 7 de març de 2011, sobre 
la mateixa parcel·la x del polígon x. 

— Dictamen núm. 69/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'ordre de demolició de 
les obres executades sense llicència al carrer A, núm. x, de Palma, acordada 
pel Consell de la Gerència d'Urbanisme de 18 de gener de 2009. 

— Dictamen núm. 88/2015, relatiu al procediment de declaració de nul·litat 
referent a l'expedient d'obres de perforació del pou d'una finca situada a la 
parcel·la x del polígon x del Cadastre de rústiques des Castell (Menorca). 

— Dictamen núm. 98/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'acte presumpte de 
legalització de les obres i instal·lacions del bar restaurant A, en el terme 
municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

— Dictamen núm. 104/2015, relatiu a la revisió d'ofici de l'Acord de la Comissió 
Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell 
Insular de Mallorca, de 19 de desembre de 2003, que va declarar l'interès 
general per a club hípic a la parcel·la x (avui parcel·la xx) del Polígon x de 
Muro. 

Conté un vot particular formulat per la consellera Carmen Fernández González. 

— Dictamen núm. 122/2015, relatiu a la revisió d'ofici del Decret núm. 6749, de 
24 de maig de 2001, del tinent de batle d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, 
dictat per delegació del batle, pel qual es va imposar al senyor D. M. M. una 
sanció perquè va cometre una infracció urbanística que consisteix en l'execució 
d'unes obres sense llicència. 

 

9. TRANSACCIONS JUDICIALS O EXTRAJUDICIALS 
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— Dictamen núm. 74/2015, relatiu a la proposta d'Acord de Consell de Govern 
pel qual s'aprova l'acord de transacció extrajudicial i reconeixement de deute 
entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l'empresa concessionària A. 

10. ZONES VERDES 

— Dictamen núm. 6/2015, relatiu a la modificació puntual número 87 (2/2013) 
de les Normes subsidiàries de planejament de Santanyí relativa al canvi de 
qualificació d'un espai lliure públic i una parcel·la d'equipament esportiu a Cala 
d'Or. 

— Dictamen núm. 28/2015, relatiu a la modificació puntual número 2 de les 
Normes subsidiàries de planejament municipal de Santa Eulària des Riu (zona 
de s’Argamassa). 

— Dictamen núm. 75/2015, relatiu a la modificació puntual del Pla General 
d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca per a la delimitació i l’ordenació 
de l'àmbit de les coves de Cala Blanca i la dotació d'un equipament cultural 
públic consistent en les coves de s'Aigua i na Megaré. 

 

— Dictamen núm. 76/2015, relatiu a la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament del municipi de Santa Margalida relativa al canvi 
de qualificació urbanística d'un espai lliure públic i un equipament docent a Can 
Picafort. 

— Dictamen núm. 91/2015, relatiu a la modificació puntual del Sector C del Pla 
Parcial de Sant Tomàs (es Migjorn Gran).
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L’ordenació que s’ha seguit en aquest índex es fonamenta en l’estructura dels dictàmens i l’anàlisi de 

les qüestions que hi apareixen. Al començament de cada apartat s’indiquen tots el dictàmens 

relacionats amb la matèria; en cada concepte jurídic o epígraf d’interès doctrinal s’especifiquen els 

números dels dictàmens i les consideracions jurídiques o els vots particulars en què es pot localitzar 

la doctrina (per exemple, 8-1 o 68-VP). 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

Projectes de decret: 8/2015, 9/2015, 10/2015, 15/2015, 19/2015, 20/2015, 
21/2015, 22/2015, 23/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 
37/2015, 38/2015, 43/2015, 44/2015, 46/2015, 47/2015, 48/2015, 49/2015, 
50/2015, 55/2015, 57/2015, 58/2015, 59/2015, 60/2015, 68/2015, 114/2015, 
116/2015, 129/2015/, 131/2015 

Projectes d’ordre: 11/2015, 13/2015, 16/2015, 32/2015, 45/2015, 56/2015, 
105/2015, 106/2015, 113/2015, 115/2015 

Reglament dels consells insulars: 1/2015, 12/2015 

Urgència de la petició del dictamen:  

Falta de planificació 8-1 

Reglament organitzatiu: 21-1, 21-6, 57-1,59-1, 68-VP 

Procediment d’elaboració 

Procediment que han de seguir els consells insulars: 1-2 

Validació d’actes d’un altre procediment per raons d’eficàcia i eficiència: 32-2 

Tramitació simultània decret i ordre: 45-3 

Justificació de la necessitat del projecte: 37-5 

Taula de vigències i relació de disposicions afectades: 9-2, 15-2 

Marc normatiu: 16-2 

Unitat de mercat: 9-2 

Informe de càrregues administratives: 11-2, 19-2, 105-2, 116-2 

Memòria econòmica: 11-2, 16-2, 19-2, 43-2 44-2, 45-2, 46-2,49-2, 56-2 

Òrgans administratius. Desplaçaments que suposen despesa: 57-2 

Audiència 

Informació pública no és audiència: 105-2, 106-2, 113-2 

Termini reduït (set dies): 45-2, 56-2 

Principis de la Llei d’economia sostenible 

Incompliment principi simplicitat: 16-2, 105-2, 106-6 

Instrument idoni per justificar-los. La memòria d’impacte normatiu: 8-2, 34-2 

Moment procedimental per justificar-ne el compliment: inici del 
procediment: 8-2 
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Audiència als sindicats mitjançant òrgans de consulta: 22-2 

Informació pública i participació ciutadana (lloc web): 116-2 

Participació de les meses de negociació: 13-5 

Participació del sector públic instrumental 

Recomanable fer-ho mitjançant la secretaria general: 8-2 

Intervenció dels consells insulars 

Manca de participació d’un consell insular (desfavorable): 33-4 

Intervenció facultativa d’òrgans de consulta 

Necessitat d’un informe que justifiqui l’absència de consulta: 9-2, 15-2, 33-2, 
55-2, 58-2, 105-2, 106-2, 113-2 

Necessitat d’incorporar a l’expedient les dues còpies autoritzades: 21-2 

Comunicació a la Unió Europea: 116-4 

Informes elaborats per contractats externs: 1-2 

Rang normatiu: 13-4 i 129-4 

Aspectes de contingut 

Títol de la norma (considerat inadequat): 33-3 

Preàmbul: 9-6, 11-5, 19-5, 34-4, 43-4, 68-4  

Referència a l’EAIB: 

S’ha d’entendre que la Llei orgànica 2/1983 està derogada per la Llei orgànica 
1/2007: 9-6, 15-7, 35-6, 48-6 

Llenguatge no sexista: 13-6, 19-5, 20-6, 21-8, 36-6, 38-5, 58-6 

Reserva de llei: 21-6 i 7 

No desplegament del mandat legal: 21-6 

Necessitat d’adaptar les disposicions als acords de comissions bilaterals: 15-
5, 20-4 i 21-5  

Reforma d’addició o reiteració de preceptes legals 

Reiteració preceptes legals: 1-6 

Afegir el que prèviament ha establert una llei o una norma amb rang de 
llei: 9-6, 20-5 

Silenci administratiu: 15-5 i 58-5 

Diferència entre expedient i procediment: 31-6 

Ús de fórmules indeterminades per referir-se a òrgans o autoritats competents: 
8-4, 20-6, 21-7, 23-5, 31-6  

Ús de reflexius: 36-5, 48-6  

“La persona titular”: 55-4, 58-6 

Determinació dels òrgans competents a les Illes Balears:  
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El Govern de les Illes Balears no ho pot fer: 116-4 

Ús de fórmules abstractes com el verb procurar: 20-6  

Indeterminació d’aspectes substantius que pot provocar inseguretat jurídica: 
9-6, 13-5, 20-6 

Remissió en blanc al compliment de la normativa sectorial: 20-6 

Possibilitat de modificar decrets i ordres per resolució del conseller: 15-5 

Habilitació del conseller per dictar ordres de desenvolupament d’un decret:  

Els reglaments de principis no poden habilitar el conseller per dictar 
una ordre de desenvolupament: 8-4, 31-6 

Manca de referència en el text: 116-4 

Menció de la legislació bàsica 

Primer cal esmentar la normativa autonòmica i després la bàsica: 34-4 

Habilitació d’un director general per dictar normes de desplegament: 15-5 

Habilitació per modificar el reglament mitjançant resolució: 37-5 

Competència transitòria del Govern fins que el consell insular l’assumeixi: 15-5 

Disposició addicional (contingut propi): 1-6, 19-5, 55-4 

Disposició transitòria: 1-6 i 13-5 

Disposició derogatòria:  

Necessitat que les disposicions derogatòries siguin concretes i 
específiques: 10-5 

Annexos. Matèries que no són pròpies d’annexos: 21-7 

Aspectes tècnics: 38-5, 116-4 (annexos) 

Concepte d’instrucció: 13-5 

Exigència del compliment de determinats requisits: 

Estar inscrit en un cens. No es pot exigir: 37-5 

Estar al corrent de pagament tributs. No es pot exigir: 1-6 

Exigència d’existència d’una assegurança. Cobertura legal: 1-6, 47-5 

Òrgans col·legiats:  

Creació d’òrgans administratius: 47-5 i 49-3 

Diferència entre la creació d’òrgans decisoris i resolutoris: 49-3 

Instrument normatiu adequat segons l’òrgan administratiu sigui 
consultiu o resolutori: 57-5 

Composició d’òrgans “preferentment de perfil tècnic”: 47-5 

Mandat dels membres dels òrgans: 21-6 

Caràcter objectiu dels membres dels òrgans: 57-5 

Requisits per a la creació d’òrgans: 57-5 
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Registres públics: 

Creació de registres / dades secretes: 1-6 

Cessió de dades: 21-6 

Necessitat d’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD): 105-2 

Notificació a l’AEPD: 106-5 

Funció pública: 

Normativa bàsica en relació amb la normativa autonòmica: 21-7 

Equivalències. S’ha de regular per reglament (no basta una resolució) 
21-6 

Sector públic instrumental (SPI):  

Mitjans propis: 34-4 

Justificació dels òrgans que es creen: 34-4  

Composició del consell d’administració: 34-4 

Educació: 

Distribució horària. És més adequat que es reguli per decret (no per 
resolució): 45-5, 46-4  

Diferència entre concert i autorització: 13-5 

Aplicació de la norma als centres concertats: 11-5, 46-4 

Ràtios: 56-5 i 6 

Govern en funcions: 55-4, 56-7, 58-6, 60-3 

Decrets consolidats 

Procediment: 

Requisits formals i materials: 114-2, 131-2 

Consolidació de normes que hagin seguit el procediment: 114-2, 131-2 

Necessitat d’altres informes: 114-2, 131-2 

Abast de la consulta: 114-5 

Límits materials dels texts consolidats: 114-5, 131-5 

Numeració dels decrets: 114-5 

II. CONFLICTES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL 

Dictamen: 54/2015 

Concepte i naturalesa dels conflictes d'autonomia local: 54-2 i 3 

Legislació agrària de les Illes Balears: 54-4 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2015

  

       

     109 

Competències insulars sobre explotació agrària a majoral, tornalls i 
acampada (llei que no contravé a l'autonomia local o insular): 54-5 i 6 

III. CONTRACTACIÓ 

Dictàmens: 14/2015, 73/2015, 89/2015, 90/2015, 103/2015, 125/2015 

Totes les consultes són sobre resolucions contractuals; no n’hi ha cap sobre 
modificacions o interpretacions contractuals. 

Naturalesa del dictamen 

Preceptiu. Oposició del contractista: 14-1,73-1, 89-1, 103-1, 125-1  

Facultatiu. Contracte privat: 90-1  

Falta de legitimació per sol·licitar el dictamen: 90 (2a conclusió) 

Règim jurídic: 73-2, 89-2,103-2, 125-2 

Procediment  

Tràmits essencials Administració autonòmica: 14-3, 89-3, 73-3 

Tràmits essencials Administració local: 14-3, 89-3,103-3, 125-3 

Òrgan de contractació (òrgan competent per a la resolució i la determinació 
dels seus efectes): 73-2, 89-3, 103-3 

Caducitat: 

Dies a quo (data de resolució d’inici): 14 (antecedent 7) 

Aplicació a resolucions contractuals. Examen previ: 89-3 

Suspensió: 

Conveniència: 89-3 

Desplegament d’efectes: 125-3 

Requisit per a la seva eficàcia: 3-3  

Litispendència: 73-3 

Examen de fons: anàlisi de concurrència de causes de resolució contractual 

Incompliments contractuals d’obligacions essencials (del plec o del 
contracte) imputables al contractista 

Procedència de la resolució contractual: 14-4, 89-4, 103-5, 125-4 

Incompliments greus que afectin l’interès general: 

Justificació en l’expedient: 125-4 

Plecs de condicions: 

Lex inter partes del contracte: 90-1  
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Al·legacions del contractista. No són circumstàncies objectivament 
imprevisibles en aquest cas. No s’aplica doctrina del “risc imprevisible”: 89-4 

Resolució contractual: prerrogativa de l’Administració.  

Caràcter excepcional: 125-4 

Improcedència de la resolució contractual  

Contracte ja executat i obres recepcionades de conformitat: 90-1 

Efectes de la resolució contractual:  

Examen de procedència o no de la confiscació de garantia, de la liquidació del 
contracte i de la indemnització per danys i perjudicis a l’Administració: 14-5, 125-
5 

Confiscació de garantia ja no és automàtica en cas d’incompliment culpable 
del contractista (cal acreditar danys i perjudicis segons LCSP): 103-6, 89-5 

IV. INTERPRETACIÓ NORMATIVA 

Dictàmens: 29/2015, 30/2015 i 42/2015 

Legitimació per demanar dictamen del president del consell insular: 29-1, 30-
1, 42-1 

Caràcter facultatiu del dictamen en casos de projectes d'ordenança: 30-1 

Interpretació sistema autonòmic balear 

Incompatibilitats del personal directiu dels consells insulars: 29-3, 42-2 

Necessitat de reforma de lleis autonòmiques per adaptar-les a l'Estatut i a la 
normativa bàsica: 42-4 

Règim jurídic del Consell Insular de Formentera: 29-3 i 4 

Règim jurídic dels alts càrrecs de direcció política i burocràtica dels consells 
insulars: 42-4 

Règim sancionador insular: 30-4 

V. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

1. Responsabilitat patrimonial en l'àmbit sanitari 

Dictàmens: 26/2015, 27/2015, 53/2015, 67/2015, 77/2015, 78/2015, 80/2015, 
81/2015, 82/2015, 93/2015, 96/2015, 97/2015, 100/2015, 101/2015, 102/2015, 
107/2015, 108/2015, 109/2015, 110/2015, 126/2015, 127/2015, 128/2015, 
136/2015. 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2015

  

       

     111 

Facultat per demanar el dictamen del director general del Servei de Salut: 101-
1 

Legitimació: casos de defunció: 78-2, 97-2 

Procediment 

Càrrega de la prova (a càrrec del reclamant): 67-4, 96-5, 6 i 7; 127-4, 136-4 

Competència: 27-2; 

Acció de responsabilitat 

No hi ha prescripció: 26-2, 53-3, 77-2, 78-3, 80-2 

Acció penal i prescripció: 78-3, 110-3;  

Importància actuacions mèdiques (per valorar dies a quo): 80-2 

Prescripció per reclamació quan han passat anys del naixement i seqüeles: 

102-2 

Funcionament del servei públic (imputació del reclamant): 

Negligència per absència de seguiment: inexistència: 26-2 i 4, 80-4 

Defunció en alta hospitalària per mort sobtada: 128-4 

Error de diagnòstic (diplopia per traumatisme): inexistència: 27-4 

Error de diagnòstic (càncer de tiroide): inexistència: 67-4 

Error de diagnòstic (fractura): procedència: 53-5 

Retard de diagnòstic (queratitis herpètica): inexistència: 77-4 

Tractament quirúrgic i informació al pacient inadequats: 81-4, 100-4 

Insuficient informació al pacient: no hi ha lloc: 82-4 

Error i retard diagnòstic (càncer digestiu): inexistència: 93-4 

Tractament inadequat (tiroidectomia): inexistència: 96-4 

Retard diagnòstic i evolució tòrpida (càncer): inexistència: 97-4 

Seqüeles d'intervenció quirúrgica (prostatectomia): risc inherent: 101-5 

Seqüeles de part: 102-2, 110-3 

Retard de diagnòstic (xarampió) i administració medecina inidònia: 
inexistència: 107-4 

Retard de tractament posterior a complicació quirúrgica (abscés): 108-4 

Negligència d'Urgències (endocarditis): 109-4 

Intervenció quirúrgica (colecistectomia): inexistència de mala praxi: 126-4 

Pneumònia amb seqüeles: inexistència de mala praxi: 127-4 

Part distòcic - distòcia d'espatlles: inexistència de mala praxi: 136-4 

Relació de causalitat: 

Inexistència: 67-4, 77-4, 80-4, 109-4, 127-4, 128-4, 136-4 

Manca de prova suficient: 82-4, 97-4, 108-5, 126-4 
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Incorporació dels avanços científics en el diagnòstic (casos de càncer): 
97-4 

Antijuridicitat 

Actuació conforme a la lex artis: 26-4, 27-4, 96-4 i 5, 100-5 i 6, 101-4, 107-
4, 109-4, 128-5, 136-4 

Teoria de l'oportunitat perduda 

No és procedent: 26-4, 77-4, 93-5, 107-4, 136-4 

És procedent: 81-4 

Amb error de diagnòstic, és procedent: 53-5 

Consentiment informat: defecte transcendental: 81-4 

Doctrina general: 82-3, 96-7, 100-7, 101-5 

Dany desproporcionat (improcedència): 80-4 

Exclusió: risc inherent d'intervencions quirúrgiques: 96-6, 100-6, 101-4 i 5, 
108-5, 126-4 

Quantia de la indemnització 

Casos d'oportunitat perduda: indemnització a un tant alçat per dany moral: 
53-5, 81-5 

Centres o serveis sanitaris implicats 

Ginecologia i Unitat de Mama (Hospital Universitari Son Espases -HUSE): 
26-4 

Radiologia (HUSE): 27-4 

Traumatologia (H. Can Misses): 53-5  

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (HUSE): 82-4 

Atenció Primària: 67-4 

Oftalmologia (HUSE): 77-4 

Ginecologia (HC Inca): 78-3 

Urgències i Atenció Primària (Menorca): 80-4 

Oncologia (HUSE): 81-5 

Atenció Primària i serveis d'Urgències, Digestiu i Oncologia (HUSE): 93-5 

Endocrinologia (HC Manacor): 96-5 

Cirurgia i Aparell Digestiu (HUSE): 100-5 

Urologia (HC Inca): 101-5 

Ginecologia, Medecina Interna i Urgències (H. Can Misses): 107-4 

Traumatologia:(HC Inca): 108-4 

Urgències (H. Son Llàtzer): 109-4 

Obstetrícia i Ginecologia (H. Son Llàtzer): 110-3 

Cirurgia i Aparell Digestiu (H. Son Llàtzer i HUSE): 126-4 
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Pneumologia (HUSE): 127-4 

Cardiologia (HUSE): 128-4 

Ginecologia i Obstetrícia (HUSE) i Atenció Primària: 136-4 

2. Responsabilitat patrimonial en l'àmbit urbanístic, ius variandi, 
anul·lació d'actes 

Dictàmens 92/2015, 95/2015, 99/2015 i 112/2015 

Legitimació per demanar dictamen: 92-1 

Acumulació de reclamacions: 95-1 

President de Ports de les Illes Balears: 112-1 

Legitimació: 92-2, 99-2 

Procediment: 92-2, 99-2  

Acció: prescripció: 99-2 

Funcionament del servei públic: 

Manca de llicència: 92-4 

Obres que causen molèsties excessives: 95-3 

Dilació de l'Administració per resoldre: 112-7 

Relació de causalitat 

Inexistència: 92-4 

Antijuridicitat 

Manca tramitació projecte port esportiu (no és dany antijurídic): 112-8 

Anul·lació d'actes 

Actes urbanístics (art. 35 TRLS 2008): llicència en sòl rústic ANEI: 99-4 

Concurrència de negligència greu del particular: 99-6 

També si és execució d'una sentència que anul·la acte municipal: 95-4 

Quantia de la indemnització 

No quan hi ha obres contràries a llicència o l'excedeixen: 99-4 

Lucre cessant imputable a obres públiques (valoració independent i 
professional): 95-5 

Qüestions diverses 

Estudi de detall (naturalesa, abast i publicació): 92-4 

Llicència urbanística: 92-4 

Rellevància d'una sentència de demolició: 95-4 

Obligació de resoldre i dilacions indegudes i relació amb responsabilitat: 
112-5, 6, 7 i 8 

Domini públic portuari i programació de Ports de les Illes Balears: 112-6 i 7 
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3. Responsabilitat patrimonial a espais públics, obres públiques i altra 
activitat administrativa 

Dictàmens  

Espais públics: 18/2015, 27/2015 (parcialment responsabilitat sanitària), 
52/2015, 79/2015, 83/2015, 84/2015, 94/2015, 135/2015 

Altra activitat administrativa: 7/2015, 51/2015 i 132/2015 

Competència del Consell Consultiu 

Quantia: no si hi ha transacció per sota dels 30.000 euros: 94-1 

Improcedència dictamen: responsabilitat extracontractual: 7-2 

Legitimació per demanar el dictamen 

Rector de la Universitat: Fundació Universitària: 135-1 

Ens instrumental insular (IMAS): president del Consell Insular i president 
de l'ens, d'acord amb els seus Estatuts: 51-1 

Legitimació passiva 

Intervenció d'un ens instrumental: 135-2 

Procediment 

Activitat probatòria del reclamant: valoració: 18-4 

Quantificació de la reclamació: imprescindible: 135-2 

Activitat probatòria de l'Administració: 135-4 

Prescripció: valoració dels terminis: 83-2 

Relació de causalitat: funcionament del servei públic 

Manteniment vies públiques, camins rurals: 18-5 

Seguretat dels centres de salut (vigilància contra agressions): 27-4 

Manteniment de voreres dels carrers: 52-2, 79-2 

Ídem d'elements de les voreres (vorades, escocells): 79-4, 83-4 

Petits desperfectes no comporten relació de causalitat: 84-4 

Obligació de diligència del vianant: 18-6, 52-4, 83-4, 84-4 

Exigències de les instal·lacions esportives: 135-5 

Concurrència de causes: intervenció d'un tercer: 18-7 

Antijuridicitat: 

Assumpció voluntària del risc dels esportistes: 135-5 

Quantia de la indemnització: estimació:  

Valoració dies impeditius o no: 83-5 

Ponderació de causes i intervenció tercer, 25 % Administració: 18-8 

Ídem: 50 % Administració: 83-5 
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Qüestions diverses: 

Crítica a l'Administració pel retard a l’hora de tramitar: 83-2 

Distinció responsabilitat contractual i extracontractual: 7-2 

VI. RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ 

Té caràcter excepcional. El dictamen del Consell Consultiu és preceptiu (article 
18.12.d de la Llei 5/2010, de 16 de juny) 

No s’ha formulat cap consulta sobre aquest tipus de recurs l’any 2015 

VII. REVISIÓ D’OFICI 

37 consultes. Totes sobre revisions d’actes administratius (art. 62.1 LRJPAC), no 
de disposicions generals.  

Dictàmens sobre revisions d’ofici emesos en les matèries següents: 

a) Contractació: 

— Administració local: 17/2015 

— Administració de la CAIB: revisions en el marc de la Instrucció 2/2012, 
de 12 de març: 2/2015, 5/2015,24/2015, 39/2015, 40/2015, 41/2015, 
61/2015, 62/2015, 63/2015, 64/2015, 65/2015, 66/2015, 70/2015, 
72/2015, 85/2015, 86/2015, 87/2015, 111/2015, 117/2015, 118/2015, 
130/2015, 133/2015, 134/2015 

b) Funció pública: 3/2015, 4/2015, 71/2015 

c) Subvencions: 119/2015, 120/2015, 121/2015, 123/2015, 124/2015 

d) Urbanisme: 25/2015, 69/2015, 88/2015, 98/2015, 104/2015, 122/2015 

Doctrina general 

Naturalesa del dictamen: 3-1, 4-1, 25-1, 104-1 

Potestat de revisió: 

Facultat excepcional (supòsits art. 62.1 LRJPAC): 3-2 

Ha de ser interpretada de manera restrictiva: 3-2, 88-4, entre d’altres 

No ha de ser una via indirecta de recurs: 4-4 

Requisits:  

Actes ferms o definitius (art. 102.1 LRJPAC): 3-3, 30-5, entre d’altres 

No concurrència de límits de l’art. 106 LRJPAC: 2-2, 130-5, entre 
d’altres 

Actes desfavorables o de gravamen (a instància de part): 69-3, 88-4, 122-3 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2015

  

       

     116 

Procediment de revisió d’ofici d’actes nuls:  

Tràmits essencials: 3-2, 98-3  

Iniciació: 

A instància de l’interessat: 88-5 (només d’actes nuls, no de 
disposicions) 

D’ofici: l’òrgan autor de l’acte ha d’iniciar el procediment: 4-1, 98-3 

Facultat de delegació 

No s’estén a la resolució d’inici del procediment: 120-3, 121-3 

Competència per resoldre procediment: 

En l’àmbit autonòmic: 4-1 

En l’àmbit local: 88-2, 25-2, 122-2  

En l’àmbit insular: 104-2 

Omissió de la proposta de resolució formal. Irregularitat no invalidant: 71-4 

Caducitat 

Caducitat i còmput del termini: 104-3 

No hi cap caducitat en procediments incoats a instància de part: 88-3, 69-3 

Conveniència de suspendre el termini per evitar la caducitat: 3-2 

No altera la imprescriptibilitat de la nul·litat dels actes administratius: 
98-3, 119-3 

Suspensió 

Notificació als interessats: 133-4 

No hi cap una segona suspensió del termini pel mateix concepte i informe: 
98-3, 119-3, 120-3, 121-3, 123-3, 124-3 

Anàlisi de concurrència de causes de nul·litat de l’article 62.1 LRJPAC. 
Interpretació restrictiva dels supòsits. Anàlisi exhaustiva cas per cas: 

Causa de nul·litat de l’article 62.1.f: (“els actes expressos o presumptes 
contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets 
quan no es tenguin els requisits essencials per adquirir-los”). Àmbits 
materials:  

Àmbit urbanístic: dictàmens 25/2015, 69/2015, 88/2015, 98/2015, 
104/2015, 122/2015  

 Règim general de la revisió, per remissió de legislació especial: 88-4 
i 104-4 

Organismes públics 

Acció pública en matèria urbanística: 25-3 

Doctrina sobre “requisit essencial”: 104-5 

Revisió d’ofici de resolucions sancionadores: 122-3  

S’hi dóna la causa de nul·litat (art. 62.1.f LRJPAC): 25-6, 98-4 
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Concurrència d’aquesta causa i la de la lletra e (“[actes] que es dictin 
prescindint totalment i absolutament del procediment establert 
legalment […]”): 98-4 

No s’hi dóna aquesta causa: acte no revisable i hi concorre un límit 
de l’art.106 LRJPAC: 104-5, 6 i VP. 

Àmbit de funció pública: dictàmens 3, 4, 71  

S’hi dóna la causa de l’art. 62.1.f LRJPAC: 3-4, 4-4, 71-7  

Incompliment de l’acte. Ha de ser d’un requisit essencial: 3-4, 71-7 

Indemnització a l’interessat pels danys soferts com a conseqüència 
de nul·litat de l’acte: 3-4 

L’òrgan que declari la nul·litat ha de complir el principi de 
conservació d’actes i tràmits: 4-4 

S’hi dóna la causa de l’art. 62.1.f LRJPAC i de la lletra a (“Els [actes] 
que lesionin els drets i llibertats susceptibles d’emparament 
constitucional”): 4-4 

Àmbit de subvencions: dictàmens 119, 120, 121 i 123  

Revisió d’ofici: potestat excepcional de l’Administració. Interpretació 
restrictiva: 119-5, 120-5,121-5,123-5, 124-5. 

La nul·litat és l’excepció davant la regla general de l’anul·labilitat: 121-5 

No s’hi dóna la causa de nul·litat de l’art. 62.1.f de la LRJPAC: 119-5, 
121-5, 123-5, 124-5 (revisions de resolucions que declaren prescrit el 
dret de l’Administració a exigir reintegrament d’un ajut públic). 

No és nul l’acte que declara improcedència de reintegrament parcial 
d’una subvenció (no s’hi dóna la causa de l’art.62.1.f): 120-5 

Doctrina sobre distinció entre requisits necessaris i requisits 
essencials: 119-4, 120-5, 121-5, 123-5, 124-5 

Causa de nul·litat de l’article 62.1.a de la LRJPAC ( “Els [actes] que 
lesionin els drets i llibertats susceptibles d’emparament constitucional”): 

Àmbit urbanístic: no hi concorre: 69-4, 5 i 6 

Àmbit de funció pública: hi concorre: 4-4 

Causa de nul·litat de l’article 62.1.b de la LRJPAC (“Els [actes] que dicti 
un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori”). 
Examinada en els àmbits materials següents: 

Àmbit urbanístic: no hi concorre: 88-6, 122-6 

Causa de nul·litat de l’article 62.1.c (Els [actes] que tinguin un contingut 
impossible”) de la LRJPAC  

Àmbit urbanístic. Examen d’aquesta causa amb les previstes en les 
lletres b i e del mateix precepte legal. No hi concorren: 122-6 
(desfavorable revisió d’ofici de resolució sancionadora). Hi concorre un 
dels límits a la revisió d’ofici de l’art. 106 de la LRJPAC. 



  ANNEX: DICTÀMENS DEL 2015

  

       

     118 

Causa de nul·litat prevista en la lletra e (“Els [actes] que es dictin 
prescindint totalment i absolutament del procediment establert”) de l’art. 62.1 
de la LRJPAC 

Àmbit urbanístic 

No s’hi dóna la causa de nul·litat. Hi concorre un dels límits a la 
revisió de l’art. 106: 122-6 (desfavorable) 

Sí que s’hi dóna la causa de la lletra e amb la causa de la lletra f de 
l’art. 62.1 LRJPAC: 25-6 (favorable a la revisió) 

Àmbit de contractació pública 

a) Àmbit local: Dictamen 17, sobre revisió d’ofici d’acord plenari de 
modificació d’un contracte públic (favorable a la nul·litat). S’hi dóna la 
causa de l’art. 62.1.e LRJPAC. 

b) Àmbit autonòmic: actuacions de contractació irregular de 
conselleries o ens del sector públic de l’Administració autonòmica 

Conselleria d’Educació i Universitat: 133-5: nul·litat de 
contractació tàcita de serveis encarregats sense procediment legal 
de contractació  

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA): 
87-4 (favorable a la nul·litat de contractació verbal irregular de 
serveis sense seguir procediment —instruccions de contractació—) 

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB): dictàmens 70 i 72 
(favorables a la nul·litat de contractació irregular de serveis sense 
dotació pressupostària) 

Servei de Salut: dictàmens 2, 5, 24, 39, 40, 41, 61, 62, 63, 65, 66, 
85, 86, 111, 127, 118, 130, 133, 134. 

Revisions d’ofici tramitades en el marc del que disposa 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:* 

a) Revisions d’ofici de contractació irregular del Servei de Salut: dictàmens 2, 
5, 24, 39, 40, 41, 61, 62, 63, 65, 66, 85, 86, 111, 127, 118, 130, 133, 134 

Invalidesa del contracte per causa de nul·litat de ple dret (se 
circumscriu als seus actes preparatoris o d’adjudicació): 2-2, 17-
2,118-2, 133-2 

Instrucció 2/2012 (No vincula el Consell Consultiu, només els ens 
gestors de l’Administració. Hi ha altres mecanismes per evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració): 5-3, 130-3, entre d’altres 

                                                           
* 

Examen de la causa de nul·litat de l’article 62.1.e de la LRJPAC i de les causes de les lletres a i c de l’article 32 

del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre). 

Revisions d’ofici tramitades totes en l’àmbit autonòmic. 
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Revisió d’ofici (Mecanisme excepcional i la seva interpretació ha de 
ser restrictiva. Via clarament inidònia): 133-2, 2-3, 70-3, 73-3, entre 
d’altres 

Requisits (Actes definitius o ferms —art. 102.1 LRJPAC; no hi concorre 
cap límit de l’article 106 LRJPAC): 24-2, 39-5, entre d’altres  

Tipus d’actes objecte de revisió: poden ser de dos tipus: 

a) actes presumptes (pròrrogues tàcites de serveis o 
contractacions verbals): 2-5, 5-5, 61-5, 62-5, 63-5, 64-5, 85-5, 111-
5, 130-5, 134-5 

b) actes expressos (actes preparatoris d’adjudicació o 
pròrrogues expresses): 24-3, 39-5, 40-5, 41-5; 65-5, 118-5, 117-
5, 118-5  

Element essencial: l’anàlisi previ de la caducitat del procediment 
(102.5 LRJPAC): 133-2, 24-2  

Si la suspensió s’efectua dins termini, el procediment no caduca:117-4 

Tràmits del procediment de revisió d’ofici de contractació irregular: 2-4, 61-4 

Tràmit d’audiència a interessats. Conformitat: 63-4 

Informe jurídic (no preceptiu): 63-3 

Proposta de resolució: ha d’identificar actes objecte de revisió 
d’ofici: 130-4, 134-5. Pot incloure proposta d’indemnització: 130-
6. 

En l’expedient de despesa (autorització de Consell de Govern i 
informe de fiscalització quan quantia del crèdit que s’ha de 
reconèixer supera cinc-cents mil euros): 2-4, 130-4 

Òrgan competent per a la resolució de la revisió d’ofici: òrgan de 
contractació: 24-2, 130-5 

Declaració de la nul·litat de l’acte preparatori o de l’adjudicació, 
quan sigui ferma, determinarà la del contracte que entrarà en fase de 
liquidació (art.102.4 LRJPAC): 70-6, 72-6  

El Consell Consultiu no conforma ni valida documentació 
comptable: 41-4, 61-4, 85-6, entre d’altres. 

Les actuacions irregulars en matèria de contractació suposen un 
incompliment generalitzat de la normativa de contractes del sector 
públic i altra normativa bàsica estatal: 24-4, 41-4, 61-6 

Dictàmens rellevants del 2015 sobre revisions d’ofici de 
contractacions irregulars del Servei de Salut: 

24-3, 39-5, 40-5, 65-5, 117-4, 118-5 (tots favorables). Nul·litat d’acte 
exprés de pròrroga de serveis (acte invàlid). S’hi dóna la causa de 
nul·litat de l’art.62.1.e LRJPAC) i de les lletres a i c d’article 32 
TRLCSP. 

86 (desfavorable). Procediment ja caducat (CJ 2a). No cal segona 
suspensió de termini per la mateixa causa  
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134. Revisió d’ofici de contractacions verbals de subministraments. 
Requisit previ: identificació a la proposta de resolució dels actes 
objecte de revisió. Només es proposa declarar la nul·litat. No hi ha 
quantia d’indemnització (CJ 5a).  

130. Favorable a la nul·litat de la pròrroga tàcita o verbal de 
subministraments. Observació essencial (CJ 4a).  

b) Revisions d’ofici de contractació irregular de conselleries i altres ens del 
sector públic de l’Administració autonòmica:  

Conselleria d’Educació i Universitat: 133-5.  

Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA): 87-4 

Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB): 70 i 72 

VIII. TRANSACCIONS JUDICIALS I EXTRAJUDICIALS 

Només hi ha una consulta en aquesta matèria: 
 
Dictamen 74/2015, sobre la proposta d’acord del Consell de Govern d’aprovació de 
l’acord de transacció extrajudicial i de reconeixement de deute entre l’Ib-Salut i la 
concessionària de Son Espases: 
 

Preceptivitat del dictamen: 74-1 

Requisits formals o procedimentals: 74-3 

Requisits substantius d’aplicació a l’acord de transacció: 74-4 

Examen d’adequació de la proposta d’acord a l’interès públic: 74-5 

 

IX. ZONES VERDES 

Dictàmens: 6/2015, 12/2015 (sobre el Projecte Reglament LOUS), 75/2015, 

76/2015, 91/2015 

Legitimació per demanar dictamen: 28-1, 75-1, 76-1, 91-2 

Concepte de zones verdes: 6-3, 12-9 

Normativa transitòria (efectes LOUS): 6-1, 76-1, 91-2 

Reglamentació LOUS sobre zones verdes: 12-4, 28-3 

Modificació de zones verdes 

Ius variandi: 6-3, 76-3, 91-4 

Principi de no regressió: 12-4; 

Interès públic: 76-4, 91-4  

Intangibilitat de les zones verdes i espais lliures: 6-5, 76-4 

Competència: 6-2, 28-2, 91-2 i 3 

Tramitació i procediment 

Legislació anterior (TRLS/1976): 6-4: 76-1; 91-2 
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Legislació actual (LOUS): 28-2 

Dictamen tràmit preceptiu i determinant: 6-1, 28-2, 75-1, 76-1 i 2 

Observacions formals: 28-2 

Casos  

Equipament esportiu: 6-5 

Equipament cultural, patrimoni històric i vials: 28-3, 75-4 

Equipament docent: 76-4 

Parc públic, reordenació de vials i zones lucratives: 91-4 

 

Qüestions diverses 

Tramitació simultània conveni urbanístic de planejament: 28-3 

Avaluació ambiental estratègica: 76-4 


