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DE LES
ILLES BALEARS

Palma, 6 de maig de 2019
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE
L’ANY 2018 DEL CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS
El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior de consulta de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i com a tal desenvolupa funcions d’alt assessorament de les institucions i les
administracions d’aquesta comunitat. Al mateix temps, es configura com un òrgan de control que ha de
vetlar per l’observança de la Constitució, de l’Estatut d’autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic.
Aquesta institució, d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, que la regula,
elabora anualment una memòria d’activitats, en la qual s’especifiquen les actuacions que s’han dut a
terme al llarg de l’any. El Ple del Consell Consultiu va aprovar per unanimitat la memòria del 2018 en la
sessió ordinària de 9 d’abril de 2019, i s’ha lliurat a la presidenta de les Illes Balears i al president del
Parlament en l’acte que ha tingut lloc avui al Consolat de Mar.
La memòria s’estructura en dues parts, que comprenen aspectes d’organització institucional i
administrativa i un estudi detallat de la funció consultiva. Així mateix, conté dos annexos sobre els
dictàmens que s’han emès; aquests annexos incorporen una relació cronològica i una relació per matèries.
Entre els continguts de la memòria, s’hi inclou una anàlisi estadística respecte a les funcions del Consell
Consultiu. La labor que s’ha acomplert durant el 2018, de conformitat amb aquesta anàlisi, es pot resumir
en les dades que més endavant s’exposaran.
Finalment, cal afegir que el 2018 la institució celebrà el seu 25è aniversari. D’ençà de la data de la sessió
plenària en què es constituí, el 4 de novembre de 1993, fins a finals de 2018, s’han emès 3.511 dictàmens,
que es distribueixen de la manera següent:
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En el gràfic s’observa que a partir de 2010 el nombre de dictàmens disminueix respecte dels anys
immediatament anteriors. La causa és la modificació introduïda per la Llei 5/2010, de 16 de juny, pel que
fa a les consultes de responsabilitat patrimonial, que des d’aquest moment són preceptives quan la
quantitat que es reclama és superior als 30.000 euros, i no als 3.000 euros com establia la norma anterior.
1. Dades generals

Consultes

152

Expedients

144

Devolucions

111

Dictàmens

135

Durant el període a què fa referència aquesta memòria, s'han presentat al Consell Consultiu 152
sol·licituds de dictàmens, de les quals 11 s'han retornat i 144 han donat lloc a un expedient; així mateix,
s'han emès 135 dictàmens, i 15 d'aquests dictàmens provenen d’expedients tramitats l’any 2017.

2. Consultes

Consultes

152

a) Procedència de les consultes
Consultes per entitats
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1

103

Ajuntaments

35

Consell insulars

12

Parlament de les Illes Balears

1

Universitat de les Illes Balears

1

Vuit devolucions fetes immediatament després d’haver rebut la sol·licitud de dictamen i tres que s’han produït un
cop format l’expedient.

b) Àmbit material de les consultes
En relació amb l’àmbit material, l’any 2018 gran part de les consultes corresponen a procediments de
responsabilitat patrimonial (56), projectes de disposicions reglamentàries (43) o revisions d’ofici (31).
Consultes per matèries
Avantprojectes de llei

2

1,32 %

13

8,55 %

3

1,97 %

43

28,29 %

1

0,66 %

Responsabilitat patrimonial

56

36,84 %

Revisions d’ofici

31

20,39 %

3

1,97 %

Contractació
Interpretació normativa
Projectes de disposicions reglamentàries
Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia

Zones verdes
Total

152

3. Dictàmens
Dictàmens

135

Dictàmens per matèries
a) Avantprojectes de llei

2

b) Contractació

8

c) Interpretació normativa

3

d) Projectes de disposicions normatives
— Projectes de decret

30

— Projectes d’ordre

7

— Projectes de reglament dels consells insulars

2

e) Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia

1

f) Responsabilitat patrimonial

58

g) Revisions d'ofici

24

Dictàmens per entitats consultants
Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

98

Ajuntaments

26

Consells insulars

10

Parlament de les Illes Balears

1

4. Sentit de la disposició normativa
La Llei 5/2010, de 16 de juny, en l’article 4.3, estableix que les disposicions i les resolucions sobre
assumptes en què hagi emès informe aquest òrgan de consulta han d’expressar si s’adopten d’acord amb
el seu dictamen o si se n’aparten: en el primer cas, s’ha d’usar la fórmula «d’acord amb el Consell
Consultiu»; en el segon, la d’«oït el Consell Consultiu».
A continuació, s’indica en quantes ocasions les normes reglamentàries (projectes de decret, projectes
d’ordre i projectes de reglament insular) s’han adoptat conformement al dictamen emès o se n’han
apartat, així com el percentatge respecte del total de dictàmens sobre projectes normatius.

Ús de la fórmula 2
«d’acord amb el Consell Consultiu»

26

76,47 %

«oït el Consell Consultiu»

7

20,59 %

Altres fórmules diferents de les anteriors

1

2,94 %

5. Activitat consultiva de responsabilitat patrimonial
Responsabilitat patrimonial
Consultes

56

Dictàmens

58

L’any 2018 el Consell Consultiu ha considerat que s’havia de desestimar la reclamació sobre
responsabilitat patrimonial en 47 dictàmens (que representen el 81,03 % dels emesos en aquesta matèria);
en sis ocasions s’ha manifestat a favor de fer-ne una estimació parcial, i únicament en dos casos ha resolt
que s’hauria d’estimar íntegrament. Cal tenir en compte, a més, que en tres ocasions no s’ha admès la
consulta perquè el procediment no s’ha tramitat conforme a dret. Les causes més freqüents de reclamació
es refereixen a l’àmbit sanitari (43 dictàmens) i les caigudes de vianants (11 dictàmens).

Import de les reclamacions del 2018
Import que s’ha reclamat a l’Administració
Import que el Consell Consultiu ha considerat que s’havia
d’estimar

2

10.685.119,20 euros
383.665,42 euros

Aquestes dades se circumscriuen a les disposicions publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 31 de març de 2019.

