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Dictamen núm. 1/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de 

l'Observatori per a la Igualtat.  

Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les 
funcions, la composició, el funcionament i les àrees 

d’intervenció de l’Observatori per a la Igualtat 
(BOIB núm. 16, de 3 de febrer).  

Dictamen núm. 2/2018, relatiu al Projecte de decret d’organització, funcions i 

règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s’aproven 
l’organització, les funcions i el règim jurídic de la 

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 
(BOIB núm. 26, de 27 de febrer). 

Dictamen núm. 3/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. A. A. en 
relació amb els efectes derivats de l’anul·lació parcial de les bases dels 

concursos per adjudicar devuit oficines de farmàcia a Mallorca i Eivissa 
convocats per sengles resolucions de la directora general de Farmàcia de 27 
d’abril de 2010. 

Dictamen núm. 4/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada davant la Conselleria d'Educació i Universitat per la senyora A. A. A. 

pels danys i perjudicis presumptament soferts pel seu fill.1 

Dictamen núm. 5/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor L. T. P. com a conseqüència de l’assistència sanitària 

que li prestà l’Hospital Comarcal d’Inca i per les seqüeles que considera que 
se’n derivaren. 

Dictamen núm. 6/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma presentada pel lletrat senyor J. V. M., en nom de la 
senyora B. P. P., per una caiguda a la plaça d'Espanya d'aquesta ciutat. 

Dictamen núm. 7/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
una caiguda a unes escales ubicades dins la zona de titularitat del domini 

públic maritimoterrestre traspassat a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears (encara que fora de les instal·lacions del port de Cala d'Or), presentada 
per la senyora A. A. A. davant l'ens públic Ports de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 8/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora L. B. S. pels danys i perjudicis derivats de 

                                                                 
1
 Amb la finalitat de garantir el dret a la intimitat del menor i el de la protecció de les seves 

dades, aquest dictamen no està disponible per a consulta en el web de la institució.  
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l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora M. S. E., a 
l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 9/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. F. A. 
com a conseqüència de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Son 

Llàtzer. 

Dictamen núm. 10/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l'Administració sanitària formulada pel senyor V. C. S., en nom i 
representació dels senyors P. M. G., B. M. S. i H. M. L., per la mort del 
senyor P. M. Q. i per l'atenció sanitària que rebé a l'Hospital A i a l'Hospital B. 

Dictamen núm. 11/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula a les 
Illes Balears l’ús de determinats subproductes animals no destinats al consum 

humà per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari.  

Dictamen núm. 12/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del 
conseller d’Educació, Cultura i  Universitats de 29 de novembre de 2012 per la 

qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxi ller dirigida a les 
persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de 
febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller 
d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 

2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el 
títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint 
anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears 
(BOIB núm. 28, de 3 de març).  

Dictamen núm. 13/2018, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Educació i 
Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i 

en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no 
universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació 
Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de 

l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i 
es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica 

d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març 
de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir 

per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se 
n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de 

Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les 
condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua 
catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es 

determinen les funcions i la composició de la Comissió 
Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en 
Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març). 
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Dictamen núm. 14/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament de Palma pel senyor A. A. A. per un accident 

de motocicleta que va patir mentre prestava servei com a policia local.  

Dictamen núm. 15/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pels senyors V. N. B. i A. N. B., derivada de l'assistència sanitària 

que es prestà a la senyora P. B. A. a l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 16/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor P. C. R., derivada de l'assistència sanitària que li 
prestaren a l'Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 17/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

sanitària interposada per la senyora R. S. S. i el senyor F. P. I. contra el Servei 
de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 18/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de 
caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les 

Illes Balears. 

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
de 20 d’abril de 2018, per la qual es creen els fitxers de 

dades de caràcter personal inclosos en el Sistema 
Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears 
(BOIB núm. 52, de 28 d’abril). 

Dictamen núm. 19/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular del servei de transport sanitari  aeri de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears que prestà l'empresa C a favor del Servei de 
Salut de les Illes Balears des de l'1 de gener de 2018.  

Dictamen núm. 20/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 

l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears. 

Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l’exercici 
de la sanitat mortuòria de les Illes Balears 

(BOIB núm. 52, de 28 d’abril). 

Dictamen núm. 21/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el model 

d’estudi econòmic per a la determinació i  l’actualització de les tarifes de 
caràcter urbà i interurbà del servei de transport públic discrecional de viatgers 
en vehicle de turisme, i s’estableixen les condicions d’aplicació de les tarifes a 

la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 22/2018, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de 

Presidència de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter 
personal de la Direcció General de Transparència i Bon Govern.  
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Ordre de la consellera de Presidència, de 12 d’abril de 
2018, de creació i modificació de fitxers  que contenen 
dades de caràcter personal de la Direcció General de 

Transparència i Bon Govern (BOIB núm. 48, de 19 
d’abril).  

Dictamen núm. 23/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 

contractació irregular dels serveis de neteja que prestà l'empresa C a favor del 
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears durant el període comprès 

entre l'1 d'octubre i el 19 de desembre de 2017. 

Dictamen núm. 24/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor F. S. S., lletrat, en representació del senyor J. F. G., a 

causa de l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Son Llàtzer.  

Dictamen núm. 25/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 

capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes 
Balears. 

Conté tres vots particulars formulats pels consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles  

Pintos i Marta Vidal Crespo.  

Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la 
capacitació lingüística del personal estatutari del Servei 

de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 24 de 
març).  

Dictamen núm. 26/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 

de la directora general de Comerç i Empresa de la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria d’autorització de l’explotació d’una sala de joc ubicada a 

Magaluf per a l’entitat B, autorització concedida inicialment a C.  

Dictamen núm. 27/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’annex de 
l'Ordre de 25 de maig de 2009 de creació de fitxers  que contenen dades de 

caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca.  

Dictamen núm. 28/2018, relatiu a la resolució contractual de la concessió de 

l’explotació i l’aprofitament esportiu i cultural a la zona verda municipal de 
s’Olivera - Magaluf. 

Dictamen núm. 29/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora J. C. M. per l'assistència sanitària que li prestaren a 
l'Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 30/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. B. G. a causa d’una 
caiguda a la via pública. 
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Dictamen núm. 31/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor M. P. M. contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys 

personals soferts per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 32/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
de l’Administració sanitària presentada per la senyora M. F. T. com a 

conseqüència de l’assistència prestada a la senyora A. T. V., mare de la 
reclamant. 

Dictamen núm. 33/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els 
principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les 
Illes Balears i se n’estableix l’ordenació. 

Decret 21/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen els 
principis generals per a la pesca del corall vermell a les 
aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix 

l’ordenació (BOIB núm. 84, de 7 de juliol).  

Dictamen núm. 34/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el 
Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.  

Decret 13/2018, de 18 de maig, pel qual es crea el 
Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes 

Balears (BOIB núm. 62, de 19 de maig). 

Dictamen núm. 35/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora J. R. F. i el senyor A. S. P., en nom propi i en 

representació del seu fill A. S. R., per l'assistència sanitària que se’ls prestà a 
l'Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 36/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consultes populars i 

processos participatius. 

Conté un vot particular formulat pel conseller Joan Oliver Araujo, al qual s’adhereixen la 

consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i la consellera María de los Ángeles Berrocal 
Vela.  

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i 

processos participatius (BOIB núm. 36, de 19 de març).  

Dictamen núm. 37/2018, relatiu a la revisió d'ofici referent a contractes de 
serveis d'assistència sanitària externa prestats per diversos proveïdors als 

Serveis Centrals, a l'Hospital Universitari Son Espases i  a l'Hospital Son Llàtzer 
del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell i Miguel Manuel 

Ramis de Ayreflor Catany.  
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Dictamen núm. 38/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 
constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial de les Illes 

Balears. 

Decret 24/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen la 
constitució i el funcionament dels clubs esportius de 

règim especial o simplificat de les Illes Balears 
(BOIB núm. 87, de 14 juliol).  

Dictamen núm. 39/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada per la senyora R. P. M. contra l’Ajuntament de Palma pels danys 
personals soferts per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 40/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes 

Balears. 

Conté un vot particular formulat pel president, Antonio José Diéguez Seguí, al qual 

s’adhereixen la consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i els consellers Joan Oliver Araujo 
i Octavi Josep Pons Castejón.  

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes 

Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).  

Dictamen núm. 41/2018, relatiu al Projecte de decret del règim especial de les 
ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat 

internacional i del Registre d’Organitzacions no Governamentals de 
Desenvolupament de les Illes Balears. 

Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les 
ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al 
desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre 
d’organitzacions no governamentals de 

desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 
12 juny).  

Dictamen núm. 42/2018, relatiu al Projecte d’ordre de creació de fitxers de 

dades de caràcter personal anomenat Registre públic de persones formadores 
per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de 

professionalitat, gestionat pel SOIB. 

Dictamen núm. 43/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística de 
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia atorgada el 2001 referent a la 

legalització d'un pati en un edifici, arran de l'executòria X del Jutjat Penal núm. X 
d’Eivissa. 

Conté un vot particular formulat per la consellera María de los Ángeles Berrocal Vela, al qual 
s’adhereixen el president, Antonio José Diéguez Seguí, i el conseller Joan Oliver Araujo. 

Dictamen núm. 44/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora M. G. D. per l'atenció sanitària que va rebre a 
l'Hospital Mateu Orfila. 



ANNEX 1 RELACIÓ CRONOLÒGICA  

67 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2018 

 

Dictamen núm. 45/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora A. L. M. per una 

caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 46/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’Administració sanitària presentada per la senyora E. S. S., la senyora R. R. A., 

el senyor C. R. A. i la senyora E. R. R. com a conseqüència de l’assistència 
prestada al seu marit i pare, senyor V. R. C., a l’Hospital Universitari Son 

Espases. 

Dictamen núm. 47/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora V. D. V. per l'atenció sanitària que va rebre a 

l'Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 48/2018, relatiu a la revisió d’ofici per declarar la nul·litat de la 

resolució d'inscripció de la senyora A. A. A. com a guia turística oficial de les Illes 
Balears en el Registre de Guies Turístics de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. 

Dictamen núm. 49/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega 
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.  

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la 
joventut (BOIB núm. 84, de 7 de juliol).  

Dictamen núm. 50/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim 
jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei 
de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el 

Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en 
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el 

règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants  
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per 
ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el 

Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora 
analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de febrer). 

Dictamen núm. 51/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
funcions, la composició, l’organització i el règim de funcionament de la 

Comissió per a la Igualtat de Gènere. 

Decret 19/2018, de 29 de juny, pel qual es regulen les 
funcions, la composició, l’organització i el règim de 

funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere, 
i l’elaboració de l’informe biennal relatiu a l’efectivitat del 
principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 81, de 

30 de juny).  
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Dictamen núm. 52/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel 
senyor B. B. B. a causa de l’accident de trànsit sofert quan conduïa una 

motocicleta com a policia local, en la via urbana A.  

Dictamen núm. 53/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat 
dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de 

subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 
materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 9 de maig de 2018, per als 

usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell, Marta Vidal Crespo 
i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 54/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes 
Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació 

que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n 
deriven. 

Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen 
la Comissió de Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries de les Illes Balears, el procediment 

d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació 
que duen a terme experts avaluadors, així com les 
indemnitzacions que se’n deriven (BOIB núm. 114, de 15 

de setembre). 

Dictamen núm. 55/2018, relatiu al Reglament del Sistema Insular de 
Biblioteques Públiques de Mallorca. 

Aprovació definitiva del Reglament del Sistema Insular 
de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, 
de 22 de novembre).  

Dictamen núm. 56/2018, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/18, 
referit a la determinació de la data del final del servei de disponibilitat de 
l’equipament de radioteràpia de l’Hospital Son Espases. 

Dictamen núm. 57/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
promogut per la senyora J. R. R., advocada, en nom i representació de la 

senyora M. A. V. i de les seves filles, contra el Servei de Salut de les Illes 
Balears a causa de l'assistència sanitària que es prestà a la seva parella 
convivent i pare de les seves fi lles, senyor D. P. P., que va morir a l'Hospital X. 

Dictamen núm. 58/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de Ports de les Illes Balears formulada pel senyor R. A. A. pels danys soferts en 

l'embarcació A al port de Portocolom (Felanitx). 
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Dictamen núm. 59/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora M. M. A. contra l’Ajuntament de Marratxí pels danys 

soferts per una caiguda. 

Dictamen núm. 60/2018, relatiu a la consulta facultativa del president del 
Consell Insular d'Eivissa en relació amb l'àmbit territorial que s’ha de considerar 

respecte de les autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a les 
Illes Balears. 

Dictamen núm. 61/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament 
de Calvià presentada per la senyora S. V. B., per una caiguda en una zona de 
vianants en una activitat esportiva organitzada. 

Dictamen núm. 62/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de 20 de juny 
de 2012 de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i  Universitats per la qual es concedeix una ajuda per fi lls 
menors de 18 anys al senyor A. A. A., funcionari en pràctiques del cos de 
professors d’ensenyament secundari. 

Dictamen núm. 63/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 
de Batlia núm. X, de 18 de maig de 2015, per la qual es reconeix el dret a la 

percepció de premis en metàl·lic per antiguitat a diversos funcionaris, i de 
l'article 23 del Pacte negociat refós de l'Ajuntament X i dels seus funcionaris, en 
què es regula la percepció dels premis anteriors. 

Dictamen núm. 64/2018, relatiu al Projecte de decret sobre la conservació de la 
Posidonia oceanica a les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles  

Pintos i Marta Vidal Crespo.  

Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de 
la Posidonia oceanica  a les Illes Balears (BOIB núm. 93, 

de 28 de juliol). 

Dictamen núm. 65/2018, relatiu a la resolució dels contractes de servei de 

transport escolar adaptat per als centres docents públics de les Illes Balears 
dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat, adjudicats a l’entitat B, 
per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (lots 21, 22, 23, 24, 25, 26 i  27), 

de l'expedient principal CONTR 2017/X. 

Dictamen núm. 66/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor A. A. A. en nom i representació de deu empleats públics 
del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 67/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència d'obres 

atorgada per acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Josep 
de sa Talaia en la sessió de 4 de desembre de 2003. 
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Dictamen núm. 68/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor A. P. M., la senyora I. R. M. i el senyor A. P. R., pels danys 

i perjudicis soferts per la mort de la senyora A. P. R. 

Dictamen núm. 69/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor A. A. A. i per la senyora B. B. B., professors del CEIP X, 

pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’assetjament laboral i 
psicològic en el lloc de feina. 

Dictamen núm. 70/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 
notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de 
les Illes Balears i  s'estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans 

electrònics. 

Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i 
comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència 

Tributària de les Illes  Balears (BOIB núm. 35, de 16 de 
març).  

Dictamen núm. 71/2018, relatiu al Projecte de decret d’instal·lació i ús 

d'equipaments de jocs inflables. 

S’ha arxivat el procediment d’elaboració. 

Dictamen núm. 72/2018, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord adoptat per la 
Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en la sessió de 15 de juliol de 2015.  

Conté dos vots particulars: l’un el formula el conseller José Argüelles Pintos, i s’hi adhereix la 

consellera Marta Vidal Crespo; l’altre, el conseller Felio José Bauzá Martorell.  

Dictamen núm. 73/2018, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat del contracte 
subscrit entre l’Ajuntament de Palma i l’empresa adjudicatària B el 29 de març 

de 2006. 

Conté un aclariment. 

Dictamen núm. 74/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor A. A. A., davant el Consell Insular de Mallorca, per un 
accident de motocicleta a la carretera Ma-1 (km 17). 

Dictamen núm. 75/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora A. A. A., davant l’Ajuntament d’Alcúdia, per una 

caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 76/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda pel senyor A. A. A. per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu 

Orfila. 
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Dictamen núm. 77/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor B. M. D. i la senyora M. D. O., pels danys i perjudicis 

soferts per l’internament involuntari del senyor B. M. D. a l’Hospital Can Misses 
i el seu posterior trasllat a l’Hospital Son Espases. 

Dictamen núm. 78/2018, relatiu a la revisió d'ofici dels contractes irregulars de 

subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 
materials auxiliars de la Central de Compres, fins a 8 de març de 2018, per als 

usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018), prestats per 
diversos proveïdors.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell, al qual s’adhereix la 

consellera Marta Vidal Crespo.  

Dictamen núm. 79/2018, relatiu al Projecte de decret de garantia dels terminis 
màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent 

en el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Decret 31/2018, de 19 d’octubre, de garantia dels 

terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària 
especialitzada programada i no urgent en el Servei de 
Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 20 

d’octubre).  

Dictamen núm. 80/2018, relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les 

Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats del Parlament de 
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 81/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 

Reserva Marina de la Punta de sa Creu i  s’hi regulen les activitats d’extracció 
de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica el 

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. 

Conté un vot particular formulat pel conseller Octavi Pons Castejón, al qual s’adhereixen la 
consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i el conseller Joan Oliver Araujo. 

Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix 

la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen 
les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les 
activitats subaquàtiques, i es modifica el 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. 144, 
de 17 de novembre).  

Dictamen núm. 82/2018, relatiu al procediment de resolució contractual tramitat 

per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per incompliment culpable de 
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la contractista (entitat B) d'obligacions essencials dels plecs (termini d'execució 
del contracte de disseny, desenvolupament i implantació d'una nova aplicació 

de jocs i apostes per a la Direcció General de Comerç i Empresa).  

Dictamen núm. 83/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l'Administració de la Comunitat Autònoma presentada per l’empresa B en 

relació amb els danys que manifesta haver patit a conseqüència de la 
revocació de l’autorització d’una sala de joc. 

Dictamen núm. 84/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora E. V. M. pels danys i perjudicis derivats de 
l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora A. M. G., a 

l'Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 85/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor D. V. P., en nom i representació de la senyora M. G. T., 
per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu Orfila.  

Dictamen núm. 86/2018, relatiu a la consulta facultativa que formula el 

president del Consell Insular de Mallorca sobre les funcions reservades a la 
Secretaria General arran de la publicació del Reial decret 128/2018, de 16 de 

març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 

Dictamen núm. 87/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 

currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.  

Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix 
el currículum dels ensenyaments professionals de 

música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 15 de 
novembre). 

Dictamen núm. 88/2018, relatiu al Projecte de modificació del Reglament 

general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de 
Mallorca. 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació 
definitiva de la modificació 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. 143, de 15 de novembre).  

Dictamen núm. 89/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici iniciat pel 
Consell Insular de Mallorca a instància de la senyora M. M. M. en relació amb 

l’expedient seguit per a l’embargament i la posterior alienació de la finca 
registral núm. X del terme municipal de Llucmajor.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell.  
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Dictamen núm. 90/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 
núm. X del Consell Insular d’Eivissa, de 20 de febrer de 2018, per la qual 

s’atorga a l’entitat B l’autorització d’obertura i funcionament del servei 
d’«habitatge supervisat», autorització atorgada per la consellera executiva del 
Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i 

Associacions. 

Dictamen núm. 91/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 

general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la 
qual s'estima un complement d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora 
d'ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 92/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 
general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 i de la 

de 15 de gener de 2018, per acumulació, per les quals s'estima un complement 
d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora d'ensenyament concertat en el 
centre X. 

Dictamen núm. 93/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per l’empresa B davant l’Ajuntament de Campos, pels danys i 

perjudicis derivats de la impossibilitat d’accedir a la prestació dels serveis 
d’explotació de les instal·lacions temporals de les platges de Campos durant 
l’any 2015. 

Dictamen núm. 94/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor L. L. A., la senyora R. R. A. i la senyora P. C. A. pels 
danys i perjudicis soferts per la mort del senyor L. L. B.  

Dictamen núm. 95/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l’Administració autonòmica (Conselleria de Cultura, Participació i Esports) 

formulada pel senyor A. A. A. a causa de l’anul·lació judicial d’un acte de la 
potestat disciplinària esportiva. 

Dictamen núm. 96/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

formulada pel senyor R. M. per una caiguda a una zona d'estacionament. 

Dictamen núm. 97/2018, relatiu a la consulta facultativa respecte del règim 

d’organització institucional en el Consell Insular d’Eivissa després de l’entrada 
en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). 

Dictamen núm. 98/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla 
d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021. 

Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el 
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018 -2021 (BOIB 
núm. 147, de 24 de novembre).  
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Dictamen núm. 99/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els 
currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà 

de tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès, i 
dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’arts plàstiques 
i disseny en fotografia, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració i 

tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en còmic, pertanyents tots a la família 
professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen 

l’avaluació i  les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i 
disseny. 

Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els 

currículums, en l’àmbit de les Illes  Balears, dels cicles 
formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i 
Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de 

grau superior corresponents als títols de tècnic superior 
d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic 
superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de 

tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, 
pertanyents tots a la família professional art ística de 
comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació 

i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts 
plàstiques i disseny (BOIB núm. 35, de 16 de març). 

Dictamen núm. 100/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director 

provincial del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de 3 de setembre de 1992 
per la qual es va autoritzar l’explotació minera  del recurs de la secció A 
―denominada B― en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany (Eivissa). 

Dictamen núm. 101/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les 
resolucions de la Direcció General de Personal Docent de 20 de juny de 2016 i 

de 20 de setembre de 2017 de concessió d’ajudes a favor de la 
senyora A. A. A., professora de secundària, per estudis del seu fill.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell.  

Dictamen núm. 102/2018, relatiu al procediment d'interpretació del contracte de 
subministrament de gas natural ―SSCC PA X-2016― per als hospitals i els 

centres del Servei de Salut (referit als costs de regasificació i transport de gas a 
l'Hospital de Manacor ―SSCC PI X/18―). 

Dictamen núm. 103/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel 

senyor J. B. C. contra l'Ajuntament de sa Pobla, derivada de la seva condició 
de propietari d'una finca per la qual discorre part del camí públic denominat  A. 

Dictamen núm. 104/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora A. C. V. per una caiguda a 
la via pública. 

Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües 
oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
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Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i Marta Vidal Crespo.  

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les 

llengües oficials en l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.160, de 22 de 
desembre). 

Dictamen núm. 106/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 
reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i s’hi regulen les 

activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques.  

Conté un vot particular formulat per la consellera secretària, Maria Ballester Cardell, al qual 
s’adhereix el conseller Octavi Pons Castejón.  

Decret 45/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix 
la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa-
Tagomago i  s’hi regulen les activitats d’extracció de flora 

i fauna marina, i les activitats subaquàtiques 
(BOIB núm. 157, de 15 de desembre).  

Dictamen núm. 107/2018, relatiu a la proposta de revisió d'ofici del 

reconeixement del tercer sexenni a la senyora A. A. A., funcionària de carrera 
del cos docent de mestres, mitjançant l'acte de la directora general de 
Recursos Humans, de la Conselleria d'Educació i Universitat, de 22 de 

setembre de 2011. 

Dictamen núm. 108/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici del Decret de 

Batlia X/2007 de concessió de llicència municipal d’obra major, expedient X de 
l’Ajuntament de Felanitx. 

Dictamen núm. 109/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora L. G. L., com a conseqüència de l’assistència 
sanitària que li prestà el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 110/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l’Ajuntament d’Eivissa presentada pel senyor J. P. C.  

Dictamen núm. 111/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada per la senyora A. F. F. pels danys i  perjudicis soferts per la mort del 
seu marit senyor P. F. F. 

Dictamen núm. 112/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
promogut pel senyor M. R. G., la senyora M. C. F. i la senyora R. R. R., contra 
el Servei de Salut de les Illes Balears, per l'assistència sanitària prestada a la 

senyora N. R. R., que va morir a l'Hospital A. 

Dictamen núm. 113/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l’Administració sanitària presentada per la senyora F. R. L., com a 
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conseqüència de l’assistència que es prestà al seu pare, senyor F. R. J., al 
Centre de Salut A. 

Dictamen núm. 114/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de 
nul·litat dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de 
subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 

materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 23 de juliol de 2018, per als 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018). 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell i Miguel Manuel 
Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 115/2018, relatiu a la modificació núm. 4 del contracte per a la 

gestió dels residus sòlids a Mallorca subscrit, el 21 de maig de 1992, pel 
Consell Insular de Mallorca i la mercantil B. 

Dictamen núm. 116/2018, relatiu al Projecte de decret de modificació del 

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel 
qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de 

l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

Decret 4/2019, de 25 de gener, de modificació del 
Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

consolidat del Decret pel qual es regulen les 
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei 
de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, (BOIB 

núm.12, de 26 de gener).  

Dictamen núm. 117/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 
preus públics per l’ús dels serveis i de les instal·lacions del poliesportiu 

Prínceps d’Espanya. 

Decret 2/2019, de 18 de gener, pel qual es regulen els 
preus públics pel que fa a l’ús dels serveis i de les 

instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya 
(BOIB núm. 9, de 19 de gener).  

Dictamen núm. 118/2018, relatiu al Projecte de decret de creació del Comitè 

d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial dels 
hospitals públics o privats de les àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i 

Formentera i d’Atenció Primària de Mallorca. 

Decret 3/2019, de 25 de gener, de creació del Comitè d’Ètica 
Assistencial de les  Illes  Balears i dels  comitès 

d’ètica assistencial dels hospitals públics o privats de les 
àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i Formentera i 
d’Atenció Primària de Mallorca (BOIB núm. 12, de 26 de 

gener). 
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Dictamen núm. 119/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Calop Blanc, B. en la 

categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears.  

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
per la qual s’inclou la varietat calop blanc , B. en la 

categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades 
a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).  

Dictamen núm. 120/2018, relatiu a la revisió d'ofici instada per l'entitat B de la 

llicència urbanística núm. X/2006 atorgada pel Consell Insular de Formentera a 
l'entitat C el 22 de juny de 2012. 

Dictamen núm. 121/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora M. R. S. pels danys i perjudicis derivats de 
l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 122/2018, relatiu a l’expedient X/18, de modificació del 
contracte X/14, de serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del 
Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) del Servei 

de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 123/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l’Administració sanitària presentada per la senyora C. G. C. com a 
conseqüència de l’assistència que li prestaren a l’Hospital Verge de la Salut. 

Dictamen núm. 124/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor M. S. G. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència 
sanitària que li prestaren a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.  

Dictamen núm. 125/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de Maó formulada pel senyor S. H. P. per una caiguda a la via 
pública. 

Dictamen núm. 126/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. G. M., pels 

danys i perjudicis ocasionats per l’assistència sanitària que es prestà a la seva 
mare, la senyora D. M. M., que va morir a l’Hospital X. 

Dictamen núm. 127/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A. C. F. a 
causa de l’assistència sanitària prestada al seu pare, el senyor A. C. T., que fou 

traslladat de l’Hospital X a la Clínica A, on va morir. 

Dictamen núm. 128/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 



ANNEX 1 RELACIÓ CRONOLÒGICA  

78 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2018 

 

Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats 
per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears (BOIB núm. 32, d’11 de març).  

Dictamen núm. 129/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es 
regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 6/2019, d’1 de febrer, pel qual es crea i regula el 

Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 15, 
de 2 de febrer). 

Dictamen núm. 130/2018, relatiu al Projecte de decret per regular el Sistema de 
Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Il les Balears. 

Decret 10/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el 

Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions 
Pesqueres de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de 
febrer).  

Dictamen núm. 131/2018, relatiu a la contractació irregular dels serveis de 
neteja prestats per l'empresa B, sense cobertura contractual, a favor del SOIB 

durant els períodes compresos entre l'1 de maig i el 28 de juny de 2016, a 
Mallorca; l'1 de maig i el 14 de juliol de 2016, a Menorca, i l'1 de maig i el 3 
d'agost de 2016, a Eivissa i Formentera. 

Dictamen núm. 132/2018, relatiu a la resolució del contracte administratiu 
especial de serveis per a l’explotació agrícola, ramadera i  forestal de la finca X, 
expedient X/16 i X/18. 

Dictamen núm. 133/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor J. S. B., el senyor J. S. A. i la senyora M. S. A. per 

l’assistència sanitària prestada a la senyora M. N. N. a l'Hospital Comarcal 
d'Inca. 

Dictamen núm. 134/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora N. B. G., en nom i representació del menor D. C. B., 
per l'assistència sanitària rebuda a l'Hospital Can Misses (Eivissa). 

Dictamen núm. 135/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
per funcionament anormal de l'Ajuntament de Palma per una caiguda a la via 
pública. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEX 2 

RELACIÓ PER MATÈRIES 

 



 

 

 

 
  



ANNEX 2   RELACIÓ PER MATÈRIES 

 

 

1. PROPOSICIONS DE REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA 

2. AVANTPROJECTES DE LLEI 

3. PROJECTES DE DECRET  

3.1. Agricultura, medi ambient i pesca 

3.2. Cooperació internacional  

3.3. Economia i hisenda 

3.4. Educació 

3.5. Esports 

3.6. Estadística 

3.7. Funció pública 

3.8. Igualtat 

3.9. Jocs i activitats itinerants 

3.10. Joventut 

3.11. Política lingüística 

3.12. Principis generals normatius 

3.13. Procediment 

3.14. Registres 

3.15. Salut 

3.16.Telecomunicacions  

3.17. Transports 

4. PROJECTES D’ORDRE 

4.1. Educació 

4.2. Pesca 

4.3. Protecció de dades 

5. PROJECTES DE REGLAMENT DELS CONSELLS INSULARS 

5.1. Museus, arxius i biblioteques  

5.2. Urbanisme 

6. INTERPRETACIÓ NORMATIVA 



ANNEX 2   RELACIÓ PER MATÈRIES     

82 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2018 

 

 

 

 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  

7.1. Anul·lació i revocació d’actes  

7.2. Assetjament laboral 

7.3. Assistència sanitària 

7.4. Carreteres, vies urbanes i espais públics 

7.4.1. Accidents de vehicles  

7.4.2. Caigudes de vianants  

7.5. Educació 

7.6. Expropiació forçosa 
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7.8. Risc professional 

8. REVISIÓ D’OFICI 

8.1. 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)  

8.2. Altres 

9. CONTRACTACIÓ 

9.1. Interpretació 

9.2. Modificació 

9.3. Resolució 
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1. PROPOSICIONS DE REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA 

Dictamen núm. 80/2018, relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats del Parlament de les 
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. 

2. AVANTPROJECTES DE LLEI 

Dictamen núm. 36/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consultes populars i 

processos participatius.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Joan Oliver Araujo, al qual s’adhereixen la 
consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i la consellera María de los Ángeles Berrocal 

Vela.  

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i 
processos participatius (BOIB núm. 36, de 19 de març).  

Dictamen núm. 40/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei del Govern de les Illes 
Balears. 

Conté un vot particular formulat pel president, Antonio José Diéguez Seguí, al qual 

s’adhereixen la consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i els consellers Joan Oliver Araujo 
i Octavi Josep Pons Castejón.  

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes 

Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).  

3. PROJECTES DE DECRET  

3.1. Agricultura, medi ambient i pesca 

Dictamen núm. 2/2018, relatiu al Projecte de decret d’organització, funcions i 
règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.  

Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s’aproven 
l’organització, les funcions i el règim jurídic de la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (BOIB 

núm. 26, de 27 de febrer). 

Dictamen núm. 11/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula a les 
Illes Balears l’ús de determinats subproductes animals no destinats al consum 

humà per a l’alimentació d’espècies necròfagues d’interès comunitari.  

Dictamen núm. 33/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els 

principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les 
Illes Balears i se n’estableix l’ordenació.  
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Decret 21/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen els 
principis generals per a la pesca del corall vermell a les 
aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix 

l’ordenació (BOIB núm. 84, de 7 de juliol).  

Vegeu també 3.12. Principis generals normatius. 

Dictamen núm. 34/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el 

Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears.  

Decret 13/2018, de 18 de maig, pel qual es crea el 

Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes 
Balears (BOIB núm. 62, de 19 de maig). 

Dictamen núm. 64/2018, relatiu al Projecte de decret sobre la conservació de la 

Posidonia oceanica a les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles  
Pintos i Marta Vidal Crespo.  

Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de 
la Posidonia oceanica  a les Illes Balears (BOIB núm. 93, 
de 28 de juliol). 

Dictamen núm. 81/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 
Reserva Marina de la Punta de sa Creu i  s’hi regulen les activitats d’extracció 
de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifica el 

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. 

Conté un vot particular formulat pel conseller Octavi Pons Castejón, al qual s’adhereixen la 
consellera secretària, Maria Ballester Cardell, i el conseller Joan Oliver Araujo. 

Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix 
la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen 
les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les 

activitats subaquàtiques, i es modifica el 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. 144, 
de 17 de novembre).  

Dictamen núm. 106/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix la 
reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i s’hi regulen les 
activitats d’extracció de flora i fauna marina, i les activitats subaquàtiques.  

Conté un vot particular formulat per la consellera secretària, Maria Ballester Cardell, al qual 
s’adhereix el conseller Octavi Pons Castejón.  

Decret 45/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix 
la reserva marina de la costa nord-est d’Eivissa-
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Tagomago i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora 
i fauna marina, i les activitats subaquàtiques (BOIB 
núm. 157, de 15 de desembre).  

Dictamen núm. 130/2018, relatiu al Projecte de decret per regular el Sistema de 
Localització i Seguiment d'Embarcacions Pesqueres de les Illes Balears.  

Decret 10/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el 
Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions 
Pesqueres de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de 

febrer).  

3.2. Cooperació internacional  

Dictamen núm. 41/2018, relatiu al Projecte de decret del règim especial de les 

ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat 
internacional i del Registre d’Organitzacions no Governamentals de 
Desenvolupament de les Illes Balears. 

Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les 
ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al 

desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre 
d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament de les Illes Balears (BOIB núm. 72, de 

12 juny).  

3.3. Economia i hisenda 

Dictamen núm. 117/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els 

preus públics per l’ús dels serveis i de les instal·lacions del poliesportiu 
Prínceps d’Espanya. 

Decret 2/2019, de 18 de gener, pel qual es regulen els 

preus públics pel que fa a l’ús dels serveis i de les 
instal·lacions del Poliesportiu Prínceps d’Espanya (BOIB 
núm. 9, de 19 de gener).  

Dictamen núm. 128/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats 

per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears (BOIB núm. 32, d’11 de març).  
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3.4. Educació 

Dictamen núm. 87/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el 

currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.  

Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix 
el currículum dels ensenyaments professionals de 

música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 15 de 
novembre). 

Dictamen núm. 99/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els 

currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà 
de tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès, i 
dels graus superiors corresponents als títols de tècnic superior d’arts plàstiques 

i disseny en fotografia, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració i 
tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en còmic, pertanyents tots a la família 

professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen 
l’avaluació i  les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i 
disseny. 

Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els 
currículums, en l’àmbit de les Illes  Balears, dels cicles 

formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i 
Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de 
grau superior corresponents als títols de tècnic superior 

d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic 
superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de 
tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, 
pertanyents tots a la família professional art ística de 

comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació 
i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts 
plàstiques i disseny (BOIB núm. 35, de 16 de març). 

3.5. Esports 

Dictamen núm. 38/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 

constitució i el funcionament dels clubs esportius de règim especial de les Illes 
Balears. 

Decret 24/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen la 

constitució i el funcionament dels clubs esportius de 
règim especial o simplificat de les Illes Balears (BOIB 
núm. 87, de 14 juliol).  

3.6. Estadística 

Dictamen núm. 98/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla 

d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021. 

Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el 
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (BOIB núm. 

147, de 24 de novembre).  
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3.7. Funció pública 

Dictamen núm. 116/2018, relatiu al Projecte de decret de modificació del 

Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel 
qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de 
l’Administració autonòmica de les Illes Balears. 

Decret 4/2019, de 25 de gener, de modificació del 
Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
consolidat del Decret pel qual es regulen les 

indemnitzacions per raó del servei del personal al servei 
de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB 
núm.12, de 26 de gener).  

3.8. Igualtat 

Dictamen núm. 1/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 

funcions, la composició, el funcionament i les àrees d'intervenció de 
l'Observatori per a la Igualtat.  

Decret 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es regulen les 

funcions, la composició, el funcionament i les àrees 
d’intervenció de l’Observatori per a la Igualtat (BOIB 
núm. 16, de 3 de febrer).  

Dictamen núm. 51/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 
funcions, la composició, l’organització i el règim de funcionament de la 
Comissió per a la Igualtat de Gènere. 

Decret 19/2018, de 29 de juny, pel qual es regulen les 
funcions, la composició, l’organització i el règim de 
funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere, 

i l’elaboració de l’informe biennal relatiu a l’efectivitat del 
principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 81, de 
30 de juny).  

3.9. Jocs i activitats itinerants 

Dictamen núm. 71/2018, relatiu al Projecte de decret d’instal·lació i ús 

d'equipaments de jocs inflables. 

S’ha arxivat el procediment d’elaboració. 

3.10. Joventut 

Dictamen núm. 49/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega 
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.  

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la 
joventut (BOIB núm. 84, de 7 de juliol).  
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3.11. Política lingüística 

Dictamen núm. 25/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la 

capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes 
Balears. 

Conté tres vots particulars formulats pels consellers Felio José Bauzá Martorell, José Argüelles  

Pintos i Marta Vidal Crespo.  

Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la 
capacitació lingüística del personal estatutari del Servei  

de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 24 de 
març).  

Dictamen núm. 105/2018, relatiu al Projecte de decret sobre l’ús de les llengües 

oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Conté un vot particular formulat pel conseller José Argüelles Pintos, al qual s’adhereixen els 
consellers Felio José Bauzá Martorell i Marta Vidal Crespo.  

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les 
llengües oficials en l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.160, de 22 de 

desembre). 

3.12. Principis generals normatius 

Dictamen núm. 33/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els 
principis generals per a la pesca del corall vermell a les aigües interiors de les 
Illes Balears i se n’estableix l’ordenació. 

Decret 21/2018, de 6 de juliol, pel qual s’estableixen els 
principis generals per a la pesca del corall vermell a les 
aigües interiors de les Illes Balears i se n’estableix 

l’ordenació (BOIB núm. 84, de 7 de juliol).  

Vegeu també 3.1. Agricultura, medi ambient i pesca.  

3.13. Procediment 

Dictamen núm. 70/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 
notificació i la comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de 

les Illes Balears i  s'estableixen els supòsits de recepció obligatòria per mitjans 
electrònics. 

Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i 

comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència 
Tributària de les Illes  Balears (BOIB núm. 35, de 16 de 
març).  
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3.14. Registres 

Dictamen núm. 129/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea i es 

regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

Decret 6/2019, d’1 de febrer, pel qual es crea i regula el 

Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 15, 
de 2 de febrer). 

3.15. Salut 

Dictamen núm. 20/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula 
l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears. 

Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l’exercici 
de la sanitat mortuòria de les Illes Balears (BOIB 

núm. 52, de 28 d’abril). 

Dictamen núm. 54/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen la 
Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes 

Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació 
que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n 
deriven. 

Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen 
la Comissió de Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries de les Illes Balears, el procediment 
d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació 
que duen a terme experts avaluadors, així com les 
indemnitzacions que se’n deriven (BOIB núm. 114, de 15 

de setembre). 

Dictamen núm. 79/2018, relatiu al Projecte de decret de garantia dels terminis 

màxims de resposta a l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent 
en el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Decret 31/2018, de 19 d’octubre, de garantia dels 

terminis màxims de resposta a l’atenció sanitària 
especialitzada programada i no urgent en el Servei de 
Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 20 

d’octubre).  

Dictamen núm. 118/2018, relatiu al Projecte de decret de creació del Comitè 
d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès d’ètica assistencial dels 

hospitals públics o privats de les àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i 
Formentera i d’Atenció Primària de Mallorca. 

Decret 3/2019, de 25 de gener, de creació del Comitè 
d’Ètica Assistencial de les Illes Balears i dels comitès 
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d’ètica assistencial dels hospitals públics o privats de les  
àrees de salut de Menorca, d’Eivissa i Formentera i 
d’Atenció Primària de Mallorca (BOIB núm. 12, de 26 de 

gener). 

3.16.Telecomunicacions 

Dictamen núm. 50/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el règim 

jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei 
de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el 

Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i Digital en 
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el 

règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants  
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per 
ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el 

Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora 
analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 19 de febrer). 

3.17. Transports 

Dictamen núm. 21/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el model 

d’estudi econòmic per a la determinació i  l’actualització de les tarifes de 
caràcter urbà i interurbà del servei de transport públic discrecional de viatgers 
en vehicle de turisme, i s’estableixen les condicions d’aplicació de les tarifes a 

la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

4. PROJECTES D’ORDRE 

4.1. Educació 

Dictamen núm. 12/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del 
conseller d’Educació, Cultura i  Universitats de 29 de novembre de 2012 per la 

qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxi ller dirigida a les 
persones majors de vint anys a l'àmbit territorial de les Illes Balears.  

Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de 
febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller 
d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 

2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el 
títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint 
anys a l’àmbit  territorial de les Illes Balears  (BOIB  núm. 

28, de 3 de març). 

Dictamen núm. 13/2018, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Educació i 
Universitat per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de  i 

en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no 
universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació 
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Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de 
l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i 

es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica 
d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març 

de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir 
per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les 
Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari, se 

n’estableixen les equivalències, es defineix el Pla de 
Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les 
condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua 

catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es 
determinen les funcions i la composició de la Comissió 
Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en 

Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març). 

4.2. Pesca 

Dictamen núm. 18/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 

Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de 
caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les 

Illes Balears. 

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
de 20 d’abril de 2018, per la qual es creen els fitxers de 

dades de caràcter personal inclosos en el Sistema 
Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears (BOIB 
núm. 52, de 28 d’abril). 

Vegeu també 4.3. Protecció de dades. 

Dictamen núm. 119/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s’inclou la varietat Calop Blanc, B. en la 

categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears. 

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
per la qual s’inclou la varietat calop blanc, B. en la 

categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades 
a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 14 de febrer).  

4.3. Protecció de dades 

Dictamen núm. 18/2018, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca per la qual es creen els fitxers de dades de 

caràcter personal inclosos en el Sistema Integral de Gestió Pesquera de les 
Illes Balears. 

Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 

de 20 d’abril de 2018, per la qual es creen els fitxers de 
dades de caràcter personal inclosos en el Sistema 



ANNEX 2   RELACIÓ PER MATÈRIES     

92 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 
MEMÒRIA 2018 

 

Integral de Gestió Pesquera de les Illes Balears (BOIB 
núm. 52, de 28 d’abril). 

Vegeu també 4.2. Pesca. 

Dictamen núm. 22/2018, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de 
Presidència de creació i modificació de fitxers que contenen dades de caràcter 

personal de la Direcció General de Transparència i Bon Govern.  

Ordre de la consellera de Presidència, de 12 d’abril de 
2018, de creació i modificació de fitxers  que contenen 

dades de caràcter personal de la Direcció General de 
Transparència i Bon Govern (BOIB núm. 48, de 19 
d’abril).  

Dictamen núm. 27/2018, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de l’annex de 
l'Ordre de 25 de maig de 2009 de creació de fitxers que contenen dades de 
caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca. 

Dictamen núm. 42/2018, relatiu al Projecte d’ordre de creació de fitxers de 
dades de caràcter personal anomenat Registre públic de persones formadores 

per a la impartició d’accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de 
professionalitat, gestionat pel SOIB. 

5. PROJECTES DE REGLAMENT DELS CONSELLS INSULARS 

5.1. Museus, arxius i biblioteques  

Dictamen núm. 55/2018, relatiu al Reglament del Sistema Insular de 

Biblioteques Públiques de Mallorca. 

Aprovació definitiva del Reglament del Sistema Insular 
de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, 

de 22 de novembre).  

5.2. Urbanisme 

Dictamen núm. 88/2018, relatiu al Projecte de modificació del Reglament 

general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de 
Mallorca. 

Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d’aprovació 
definitiva de la modificació 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. 143, de 15 de novembre).  
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6. INTERPRETACIÓ NORMATIVA 

Dictamen núm. 60/2018, relatiu a la consulta facultativa del president del  

Consell Insular d'Eivissa en relació amb l'àmbit territorial que s’ha de considerar 
respecte de les autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a les 
Illes Balears. 

Dictamen núm. 86/2018, relatiu a la consulta facultativa que formula el 
president del Consell Insular de Mallorca sobre les funcions reservades a la 

Secretaria General arran de la publicació del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional. 

Dictamen núm. 97/2018, relatiu a la consulta facultativa respecte del règim 
d’organització institucional en el Consell Insular d’Eivissa després de l’entrada 

en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). 

7. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

7.1. Anul·lació i revocació d’actes  

Dictamen núm. 83/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l'Administració de la Comunitat Autònoma presentada per l’empresa B en 
relació amb els danys que manifesta haver patit a conseqüència de la 
revocació de l’autorització d’una sala de joc. 

Dictamen núm. 93/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per l’empresa B davant l’Ajuntament de Campos, pels danys i 
perjudicis derivats de la impossibilitat d’accedir a la prestació dels serveis 

d’explotació de les instal·lacions temporals de les platges de Campos durant 
l’any 2015. 

Dictamen núm. 95/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l’Administració autonòmica (Conselleria de Cultura, Participació i Esports) 
formulada pel senyor A. A. A. a causa de l’anul·lació judicial d’un acte de la 

potestat disciplinària esportiva. 

7.2. Assetjament laboral 

Dictamen núm. 69/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor A. A. A. i per la senyora B. B. B., professors del CEIP X, 
pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’assetjament laboral i 

psicològic en el lloc de feina. 
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7.3. Assistència sanitària 

Dictamen núm. 3/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora A. A. A. en 
relació amb els efectes derivats de l’anul·lació parcial de les bases dels 
concursos per adjudicar devuit oficines de farmàcia a Mallorca i Eivissa 

convocats per sengles resolucions de la directora general de Farmàcia de 27 
d’abril de 2010. 

Dictamen núm. 5/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor L. T. P. com a conseqüència de l’assistència sanitària 
que li prestà l’Hospital Comarcal d’Inca i per les seqüeles que considera que 

se’n derivaren. 

Dictamen núm. 8/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora L. B. S. pels danys i perjudicis derivats de 
l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora M. S. E., a 
l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 9/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora M. F. A. 

com a conseqüència de l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Son 
Llàtzer. 

Dictamen núm. 10/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l'Administració sanitària formulada pel senyor V. C. S., en nom i 
representació dels senyors P. M. G., B. M. S. i H. M. L., per la mort del 
senyor P. M. Q. i per l'atenció sanitària que rebé a l'Hospital A i a l'Hospital B. 

Dictamen núm. 15/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pels senyors V. N. B. i A. N. B., derivada de l'assistència sanitària 

que es prestà a la senyora P. B. A. a l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 16/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor P. C. R., derivada de l'assistència sanitària que li 

prestaren a l'Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 17/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 

sanitària interposada per la senyora R. S. S. i el senyor F. P. I. contra el Servei 
de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 24/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor F. S. S., lletrat, en representació del senyor J. F. G., a 
causa de l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Son Llàtzer.  
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Dictamen núm. 29/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora J. C. M. per l'assistència sanitària que li prestaren a 

l'Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 32/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
de l’Administració sanitària presentada per la senyora M. F. T. com a 

conseqüència de l’assistència prestada a la senyora A. T. V., mare de la 
reclamant. 

Dictamen núm. 35/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora J. R. F. i el senyor A. S. P., en nom propi i en 
representació del seu fill A. S. R., per l'assistència sanitària que se’ls prestà a 

l'Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 44/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora M. G. D. per l'atenció sanitària que va rebre a 
l'Hospital Mateu Orfila. 

Dictamen núm. 46/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l’Administració sanitària presentada per la senyora E. S. S., la 
senyora R. R. A., el senyor C. R. A. i la senyora E. R. R. com a conseqüència 

de l’assistència prestada al seu marit i  pare, senyor V. R. C., a l’Hospital 
Universitari  Son Espases. 

Dictamen núm. 47/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora V. D. V. per l'atenció sanitària que va rebre a 
l'Hospital Son Llàtzer. 

Dictamen núm. 57/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 

promogut per la senyora J. R. R., advocada, en nom i representació de la 
senyora M. A. V. i de les seves fi lles, contra el Servei de Salut de les Illes 

Balears a causa de l'assistència sanitària que es prestà a la seva parella 
convivent i pare de les seves fi lles, senyor D. P. P., que va morir a l'Hospital X. 

Dictamen núm. 66/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor A. A. A. en nom i representació de deu empleats públics 
del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 68/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor A. P. M., la senyora I. R. M. i el senyor A. P. R., pels danys 
i perjudicis soferts per la mort de la senyora A. P. R.  

Dictamen núm. 76/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda pel senyor A. A. A. per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu 

Orfila. 
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Dictamen núm. 77/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor B. M. D. i la senyora M. D. O., pels danys i perjudicis 

soferts per l’internament involuntari del senyor B. M. D. a l’Hospital Can Misses 
i el seu posterior trasllat a l’Hospital Son Espases. 

Dictamen núm. 84/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

promoguda per la senyora E. V. M. pels danys i perjudicis derivats de 
l'assistència sanitària que prestaren a la seva mare, senyora A. M. G., a 

l'Hospital Universitari Son Espases. 

Dictamen núm. 85/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor D. V. P., en nom i representació de la senyora M. G. T., 

per l'atenció sanitària rebuda a l'Hospital Mateu Orfila.  

Dictamen núm. 94/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada pel senyor L. L. A., la senyora R. R. A. i la senyora P. C. A. pels 
danys i perjudicis soferts per la mort del senyor L. L. B.  

Dictamen núm. 109/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora L. G. L., com a conseqüència de l’assistència 
sanitària que li prestà el Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dictamen núm. 111/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora A. F. F. pels danys i  perjudicis soferts per la mort del 
seu marit senyor P. F. F. 

Dictamen núm. 112/2018, relatiu al procediment de responsabilitat patrimonial 
promogut pel senyor M. R. G., la senyora M. C. F. i la senyora R. R. R., contra 
el Servei de Salut de les Illes Balears, per l'assistència sanitària prestada a la 

senyora N. R. R., que va morir a l'Hospital A. 

Dictamen núm. 113/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l’Administració sanitària presentada per la senyora F. R. L., com a 
conseqüència de l’assistència que es prestà al seu pare, senyor F. R. J., al 
Centre de Salut A. 

Dictamen núm. 121/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
promoguda per la senyora M. R. S. pels danys i perjudicis derivats de 

l'assistència sanitària que li prestaren a l'Hospital Can Misses. 

Dictamen núm. 123/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l’Administració sanitària presentada per la senyora C. G. C. com a 

conseqüència de l’assistència que li prestaren a l’Hospital Verge de la Salut. 
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Dictamen núm. 124/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada pel senyor M. S. G. pels danys i perjudicis derivats de l'assistència 

sanitària que li prestaren a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca.  

Dictamen núm. 126/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
del Servei de Salut de les Illes Balears formulada per la senyora E. G. M., pels 

danys i perjudicis ocasionats per l’assistència sanitària que es prestà a la seva 
mare, la senyora D. M. M., que va morir a l’Hospital X. 

Dictamen núm. 127/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
contra el Servei de Salut de les Illes Balears formulada pel senyor A. C. F. a 
causa de l’assistència sanitària prestada al seu pare, el senyor A. C. T., que fou 

traslladat de l’Hospital X a la Clínica A, on va morir. 

Dictamen núm. 133/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada pel senyor J. S. B., el senyor J. S. A. i la senyora M. S. A. per 
l’assistència sanitària prestada a la senyora M. N. N. a l'Hospital Comarcal 
d'Inca. 

Dictamen núm. 134/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
presentada per la senyora N. B. G., en nom i representació del menor D. C. B., 

per l'assistència sanitària rebuda a l'Hospital Can Misses. 

7.4. Carreteres, vies urbanes i espais públics 

7.4.1. Accidents de vehicles  

Dictamen núm. 14/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament de Palma pel senyor A. A. A. per un accident 
de motocicleta que va patir mentre prestava servei com a policia local. 

Vegeu també 7.8. Risc professional.  

Dictamen núm. 52/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel 

senyor B. B. B. a causa de l’accident de trànsit sofert quan conduïa una 
motocicleta com a policia local, en la via urbana A. 

Vegeu també 7.8. Risc professional.  

Dictamen núm. 74/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor A. A. A., davant el Consell Insular de Mallorca, per un 

accident de motocicleta a la carretera Ma-1 (km 17). 
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7.4.2. Caigudes de vianants  

Dictamen núm. 6/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Palma presentada pel lletrat senyor J. V. M., en nom de la 
senyora B. P. P., per una caiguda a la plaça d'Espanya d'aquesta ciutat. 

Dictamen núm. 7/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial per 

una caiguda a unes escales ubicades dins la zona de titularitat del domini 
públic maritimoterrestre traspassat a la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears (encara que fora de les instal·lacions del port de Cala d'Or), presentada 
per la senyora A. A. A. i dirigida a l'ens públic Ports de les Illes Balears.  

Dictamen núm. 30/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. B. G. a causa d’una 
caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 31/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor M. P. M. contra l’Ajuntament de Ciutadella pels danys 
personals soferts per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 39/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora R. P. M. contra l’Ajuntament de Palma pels danys 

personals soferts per una caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 45/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament de Palma per la senyora A. L. M. per una 

caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 59/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora M. M. A. contra l’Ajuntament de Marratxí pels danys 

soferts per una caiguda. 

Dictamen núm. 61/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament 

de Calvià presentada per la senyora S. V. B., per una caiguda en una zona de 
vianants en una activitat esportiva organitzada. 

Dictamen núm. 75/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

presentada per la senyora A. A. A., davant l’Ajuntament d’Alcúdia, per una 
caiguda a la via pública. 

Dictamen núm. 96/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel senyor R. M. per una caiguda a una zona d'estacionament.  

Dictamen núm. 104/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora A. C. V. per una caiguda a 
la via pública. 
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Dictamen núm. 110/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l’Ajuntament d’Eivissa presentada pel senyor J. P. C.  

Dictamen núm. 125/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de l'Ajuntament de Maó formulada pel senyor S. H. P. per una caiguda a la via 
pública. 

Dictamen núm. 135/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
per funcionament anormal de l'Ajuntament de Palma per una caiguda a la via 

pública. 

7.5. Educació 

Dictamen núm. 4/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 

formulada davant la Conselleria d'Educació i Universitat per la senyora A. A. A. 
pels danys i perjudicis presumptament soferts pel seu fill. 2 

7.6. Expropiació forçosa 

Dictamen núm. 103/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel 
senyor J. B. C. contra l'Ajuntament de sa Pobla derivada de la seva condició de 

propietari d'una finca per la qual discorre part del camí públic denominat  A. 

7.7. Fenòmens meteorològics 

Dictamen núm. 58/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat patrimonial 
de Ports de les Illes Balears formulada pel senyor R. A. A. pels danys soferts en 
l'embarcació A al port de Portocolom (Felanitx). 

7.8. Risc professional 

Dictamen núm. 14/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial 
presentada davant l’Ajuntament de Palma pel senyor A. A. A. per un accident 

de motocicleta que va patir mentre prestava servei com a policia local.  

Vegeu també 7.4.1. Accidents de vehicles. 

Dictamen núm. 52/2018, relatiu a la responsabilitat patrimonial instada pel 
senyor B. B. B. a causa de l’accident de trànsit sofert quan conduïa una 
motocicleta com a policia local, en la via urbana A. 

Vegeu també 7.4.1. Accidents de vehicles. 

                                                                 
2
 Amb la finalitat de garantir el dret a la intimitat del menor i el de protecció de les seves dades, 

aquest dictamen no està disponible per a consulta en el web de la institució.  
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8. REVISIÓ D’OFICI 

8.1. 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. 19/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular del servei de transport sanitari  aeri de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears que prestà l'empresa C a favor del Servei de 
Salut de les Illes Balears des de l'1 de gener de 2018.  

Dictamen núm. 23/2018, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la 
contractació irregular dels serveis de neteja que prestà l'empresa C a favor del 
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears durant el període comprès 

entre l'1 d'octubre i el 19 de desembre de 2017. 

Dictamen núm. 37/2018, relatiu a la revisió d'ofici referent a contractes de 

serveis d'assistència sanitària externa prestats per diversos proveïdors als 
Serveis Centrals, a l'Hospital Universitari Son Espases i  a l'Hospital Son Llàtzer 
del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell i Miguel Manuel 
Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 53/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat 

dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de 
subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 

materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 9 de maig de 2018, per als 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorel l, Marta Vidal Crespo 

i Miguel Manuel Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 73/2018, relatiu a la revisió d’ofici per nul·litat del contracte 
subscrit entre l’Ajuntament de Palma i l’empresa adjudicatària B el 29 de març 

de 2006. 

Conté un aclariment. 

Dictamen núm. 78/2018, relatiu a la revisió d'ofici dels contractes irregulars de 
subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 
materials auxiliars de la Central de Compres, fins a 8 de març de 2018, per als 

usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018), prestats per 
diversos proveïdors.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell, al qual s’adhereix la 
consellera Marta Vidal Crespo.  
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Dictamen núm. 114/2018, relatiu a la revisió d’ofici per a la declaració de 
nul·litat dels actes tàcits que donen lloc a les contractacions irregulars de 

subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i 
materials auxiliars de la Central de Compres, fins al 23 de juliol de 2018, per als 
usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (RD X/2018).  

Conté un vot particular formulat pels consellers Felio José Bauzá Martorell i Miguel Manuel 
Ramis de Ayreflor Catany.  

Dictamen núm. 131/2018, relatiu a la contractació irregular dels serveis de 

neteja prestats per l'empresa B, sense cobertura contractual, a favor del SOIB 
durant els períodes compresos entre l'1 de maig i el 28 de juny de 2016, a 

Mallorca; l'1 de maig i el 14 de juliol de 2016, a Menorca, i l'1 de maig i el 3 
d'agost de 2016, a Eivissa i Formentera. 

8.2. Altres 

Dictamen núm. 26/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 
de la directora general de Comerç i Empresa de la Conselleria de Treball, 

Comerç i Indústria d’autorització de l’explotació d’una sala de joc ubicada a 
Magaluf per a l’entitat B, autorització concedida inicialment a C.  

Dictamen núm. 43/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència urbanística de 

l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia atorgada el 2001 referent a la 
legalització d'un pati en un edifici, arran de l'executòria X del Jutjat Penal 

núm. X d’Eivissa. 

Conté un vot particular formulat per la consellera María de los Ángeles Berrocal Vela, al qual 
s’adhereixen el president, Antonio José Diéguez Seguí, i el conseller Joan Oliver Araujo. 

Dictamen núm. 48/2018, relatiu a la revisió d’ofici per declarar la nul·litat de la 
resolució d'inscripció de la senyora A. A. A. com a guia turística oficial de les 
Illes Balears en el Registre de Guies Turístics de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. 

Dictamen núm. 62/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució de 20 de juny 

de 2012 de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i  Universitats per la qual es concedeix una ajuda per fi lls 
menors de 18 anys al senyor A. A. A., funcionari en pràctiques del cos de 

professors d’ensenyament secundari. 

Dictamen núm. 63/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 

de Batlia núm. X, de 18 de maig de 2015, per la qual es reconeix el dret a la 
percepció de premis en metàl·lic per antiguitat a diversos funcionaris, i de 
l'article 23 del Pacte negociat refós de l'Ajuntament X i dels seus funcionaris, en 

què es regula la percepció dels premis anteriors. 
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Dictamen núm. 67/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la llicència d'obres 
atorgada per acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Sant Josep 

de sa Talaia en la sessió de 4 de desembre de 2003. 

Dictamen núm. 72/2018, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord adoptat per la 
Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma en la sessió de 15 de juliol de 2015.  

Conté dos vots particulars: l’un el formula el conseller José Argüelles Pintos, i s’hi adhereix la 
consellera Marta Vidal Crespo; l’altre, el conseller Felio José Bauzá Martorell.  

Dictamen núm. 89/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici iniciat pel 

Consell Insular de Mallorca a instància de la senyora M. M. M. en relació amb 
l’expedient seguit per a l’embargament i la posterior alienació de la finca 

registral núm. X del terme municipal de Llucmajor.  

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell.  

Dictamen núm. 90/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de la Resolució 

núm. X del Consell Insular d’Eivissa, de 20 de febrer de 2018, per la qual 
s’atorga a l’entitat B l’autorització d’obertura i funcionament del servei 

d’«habitatge supervisat», autorització atorgada per la consellera executiva del 
Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i 
Associacions. 

Dictamen núm. 91/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 
general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 per la 

qual s'estima un complement d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora 
d'ensenyament concertat. 

Dictamen núm. 92/2018, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del director 

general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de setembre de 2017 i  de la 
de 15 de gener de 2018, per acumulació, per les quals s'estima un complement 
d'antiguitat a la senyora A. A. A., professora d'ensenyament concertat en el 

centre X. 

Dictamen núm. 100/2018, relatiu a la revisió d’ofici de la Resolució del director 

provincial del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de 3 de setembre de 1992 
per la qual es va autoritzar l’explotació minera del recurs de la secció A 
―denominada B— en el terme municipal de Sant Antoni de Portmany, Eivissa. 

Dictamen núm. 101/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici de les 
resolucions de la Direcció General de Personal Docent de 20 de juny de 2016 i 

de 20 de setembre de 2017 de concessió d’ajudes a favor de la 
senyora A. A. A., professora de secundària, per estudis del seu fill. 

Conté un vot particular formulat pel conseller Felio José Bauzá Martorell.  
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Dictamen núm. 107/2018, relatiu a la proposta de revisió d'ofici del 
reconeixement del tercer sexenni a la senyora A. A. A., funcionària de carrera 

del cos docent de mestres, mitjançant l'acte de la directora general de 
Recursos Humans, de la Conselleria d'Educació i Universitat, de 22 de 
setembre de 2011. 

Dictamen núm. 108/2018, relatiu al procediment de revisió d’ofici del Decret de 
Batlia X/2007 de concessió de llicència municipal d’obra major, expedient X de 

l’Ajuntament de Felanitx. 

Dictamen núm. 120/2018, relatiu a la revisió d'ofici instada per l'entitat B de la 
llicència urbanística núm. X/2006 atorgada pel Consell Insular de Formentera a 

l'entitat C el 22 de juny de 2012. 

9. CONTRACTACIÓ 

9.1. Interpretació 

Dictamen núm. 56/2018, relatiu al procediment d’interpretació contractual X/18, 
referit a la determinació de la data del final del servei de disponibilitat de 

l’equipament de radioteràpia de l’Hospital Son Espases.  

Dictamen núm. 102/2018, relatiu al procediment d'interpretació del contracte de 

subministrament de gas natural ―SSCC PA X-2016― per als hospitals i els 
centres del Servei de Salut (referit als costs de regasificació i transport de gas a 
l'Hospital de Manacor ―SSCC PI X/18―). 

9.2. Modificació 

Dictamen núm. 115/2018, relatiu a la modificació núm. 4 del contracte per a la 
gestió dels residus sòlids a Mallorca subscrit, el 21 de maig de 1992, pel 

Consell Insular de Mallorca i la mercantil B. 

Dictamen núm. 122/2018, relatiu a l’expedient X/18, de modificació del 

contracte X/14, de serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del 
Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) del  Servei 
de Salut de les Illes Balears. 

9.3. Resolució 

Dictamen núm. 28/2018, relatiu a la resolució contractual de la concessió de 

l’explotació i l’aprofitament esportiu i cultural a la zona verda municipal de 
s’Olivera - Magaluf. 
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Dictamen núm. 65/2018, relatiu a la resolució dels contractes de servei de 
transport escolar adaptat per als centres docents públics de les Illes Balears 

dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat, adjudicats a l’entitat B, 
per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (lots 21, 22, 23, 24, 25, 26 i  27), 
de l'expedient principal CONTR 2017/X. 

Dictamen núm. 82/2018, relatiu al procediment de resolució contractual tramitat 
per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per incompliment culpable de 

la contractista (entitat B) d'obligacions essencials dels plecs (termini d'execució 
del contracte de disseny, desenvolupament i implantació d'una nova aplicació 
de jocs i apostes per a la Direcció General de Comerç i Empresa).  

Dictamen núm. 132/2018, relatiu a la resolució del contracte administratiu 
especial de serveis per a l’explotació agrícola, ramadera i  forestal de la finca X, 

expedient X/16 i X/18. 

 


