Servei de Premsa i Comunicació
Consell Insular d'Eivissa
Av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
Tel. 971 19 59 00. Extensió 1345.

ACORDS DEL CONSELL EXECUTIU 21 DE DESEMBRE DE 2015:
ACORD
en relació a la resolució de l'expedient de subvencions destinades a associacions
d'immigrants a l'illa d'Eivissa. Finalment s'acorda el pagament de les següent quantitats:
AGRUPACIÓN DE ARGENTINOS EN IBIZA Y FORMENTERA: 
300 €.
ASOCIACIÓN CULTURAL ARGENTINO BALEAR
: 343,89 €.

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES SENEGALESES EIVISSA Y FORMENTERA
: 2.600 €.
ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS DE IBIZA Y FORMENTERA
: 2.600 €.
ASOCIACIÓN RAICES ESLAVAS
: 288,65 €.

ACORD
en relació a la resolució de l'expedient de subvencions destinades a a associacions
de vesins a l'illa d'Eivissa. Finalment s'acorda el pagament de les següents quantitats:
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PROPIETARIOS DE CALA DE BOU DES TORRENT:
639,79 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PROPIETARIOS ES CLOT DE IBIZA: 1.573 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS ES MOLÍ: 2.136,28 €
COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN JUAN DE LABRITJA: 2.162,3 €
COMISSIÓ DE FESTES DE SANT MIQUEL DE BALANSAT: 3.500 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SANT MATEU DE AUBARCA:3.500 €
ASSOCIACIÓ DE VESINS DE CORONA: 459,8 €
ASSOCIACIÓ CULTURAL SANT LLORENÇ DE BALÀFIA: 3.500 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS Y FIESTAS DE PORTINATX: 970,76 €
GRUP CULTURAL SANT VICENT DE SA CALA: 1.999,26 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIÓN DE SAN CARLOS: 31,62 €
ASSOCIACIÓ DE VESINS DE SANT AGUSTÍ DES VEDRÀ: 2.140,55 €
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SES FIGUERETES: 2.415,08 €

ACORD
en relació la resolució de l’expedient de subvencions destinades a cases regionals
per a l'intercanvi cultural a l’illa d’Eivissa. Finalment s'acorda el pagament de les següent
quantitats:
CASA DE CULTURA ANDALUZA DE LAS PITIUSAS: 7.000 €
CASA DE CANTABRIA EN IBIZA,: 6.577,25 €
CASA EXTREMEÑA DE IBIZA Y FORMENTERA: 2.272,5 €
CASA DE MURCIA EN EIVISSA I FORMENTERA: 5.848,14 €

ACORD d’aprovació del conveni 
entre el Consell d'Eivissa i l'Institut Balear de la Dona per
al manteniment durant el 2015 del servei que desenvolupa l'atenció psicosocial a fills i filles
de dones víctimes de violència de gènere. L'aportació de l'Institut Balear de la Dona, en
virtud del conveni, serà d'una quantitat de 28.090 euros.
Acord en relació al tràmit d'audiència r
especte de l'avantprojecte de Llei de modificació
de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.
El Consell Executiu fa seu i dóna trasllat al Govern del següent informe:
"En data 16122015, ha tengut entrada en el Consell Insular d’Eivissa (NRE: 27.717) ofici de la
Secretaria General de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (amb sortida
de 10122015, núm. 7294), en virtut del qual es concedeix un termini de set (7) dies per formular
les observacions pertinents a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de
juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.
De conformitat amb el que disposa l’art. 48.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha d’entendre que
són dies hàbils.
L’article 76.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (segons la redacció donada per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el dit Estatut) preveu que el Consell Consultiu
de les Illes Balears és el superior òrgan de consulta de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i de conformitat amb l’apartat 3 d’aquest article, una llei del Parlament n’ha de regular el
nombre, l’organització i el funcionament.
La llei vigent és la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears
(que ja ha estat modificada en dues ocasions: per la Llei 7/2011, de 20 d’octubre, i per la Llei
5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Segons el primer paràgraf de l’art. 36.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears (dins capítol I. De la iniciativa legislativa, del Títol IV. De la iniciativa legislativa i de les
potestats normatives del Govern):
1. El procediment d’elaboració dels projectes de llei, sense perjudici dels tràmits que legalment
tenen caràcter preceptiu, s’inicia en la conselleria competent mitjançant la redacció d’una proposta
d’avantprojecte, a la qual s’han d’adjuntar els estudis, els informes i la documentació que es
considerin oportuns.
El Govern de les Illes Balears, a través de la seva Conselleria de Presidència exerceix la iniciativa
legislativa sobre una competència exclusiva que té atribuïda la Comunitat Autònoma en virtut de
l’article 30.1 (Organització, règim i funcionament de les seves institucions pròpies en el marc
d’aquest Estatut) de l’Estatut d’Autonomia.
Desprès, l’art. 84 (Potestat legislativa i funció executiva de les competències exclusives) de
l’Estatut d’Autonomia preveu en el seu primer apartat:
1. Sobre les matèries que siguin de la seva competència exclusiva, correspon al Parlament de les
Illes Balears la potestat legislativa, segons els termes prevists en aquest Estatut, sense perjudici
de les competències atribuïdes a l’Estat en la Constitució.
Per part de l’esmentada Conselleria es vol dotar al Consell Consultiu de noves competències i
funcions, encara que sigui amb caràcter temporal (fins que no es creï un altre òrgan independent i
específic), en relació amb les reclamacions previstes a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèria del dret d’accés a la
informació pública.
La modificació que es pretén dur a terme suposa la inserció a la Llei 5/2010, de 16 de juny, d’una
nova disposició transitòria, amb el títol De l’atribució temporal de les funcions de resolució de les
reclamacions en matèria del dret d’accés a la informació pública.
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(estatal i bàsica en molts dels seus preceptes, de conformitat amb la disposició final octava)
establí el dret d‘accés a la informació pública del que són titulars totes les persones.
Amb l’objecte de facilitar l’exercici del dret d’accés a la informació pública la Llei estableix un
procediment àgil, amb un breu termini de resposta, i en matèria d’impugnacions es crea una
reclamació potestativa i prèvia a la via judicial la qual ha de conèixer el Consell de Transparència i
Bon Govern, organisme de naturalesa independent de nova creació, i que substitueix els recursos
administratius.
El dret d’accés a la informació pública està regulat en el capítol III, del Títol I (articles 12 a 24) de
la dita Llei.
L’article 20. 5 estableix:

5. Les resolucions dictades en matèria d’accés a la informació pública són recurribles directament
davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposició de
la reclamació potestativa que preveu l’article 24.
A l’article 24 trobam:
1. Davant de qualsevol resolució expressa o presumpta en matèria d’accés es pot interposar una
reclamació davant el Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la
seva impugnació en via contenciosa administrativa.
(...)
6. La competència per conèixer aquestes reclamacions correspon al Consell de Transparència i
Bon Govern, excepte en els supòsits en què les comunitats autònomes atribueixin la competència
esmentada a un òrgan específic, d’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta
d’aquesta Llei.
I a la Disposició addicional quarta (Reclamació) es preveu:
1. La resolució de la reclamació que preveu l’article 24 correspon, en els supòsits de resolucions
dictades per les administracions de les comunitats autònomes i el seu sector públic, i per les
entitats locals compreses en el seu àmbit territorial, a l’òrgan independent que determinin les
comunitats autònomes.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, contra les resolucions dictades per les assemblees
legislatives i les institucions anàlogues al Consell d’Estat, Consell Econòmic i Social, Tribunal de
Comptes i Defensor del Poble, en el cas d’aquestes mateixes reclamacions només és possible la
interposició d’un recurs contenciós administratiu.
2. Les comunitats autònomes poden atribuir la competència per a la resolució de la reclamació
que preveu l’article 24 al Consell de Transparència i Bon Govern. A aquest efecte, han de
subscriure el conveni corresponent amb l’Administració General de l’Estat, en el qual s’estipulin
les condicions en què la comunitat sufragarà les despeses derivades d’aquesta assumpció de
competències.
(...)
El Govern de les Illes Balears vol optar, com s’assenyala a l’Exposició de Motius de
l’Avantprojecte, per crear aquest òrgan autonòmic específic i independent, però mentre no sigui
creat, vol atribuir aquestes funcions al Consell Consultiu.
Entenem que això pot entrar en conflicte amb la pròpia naturalesa del Consell Consultiu, que, com
assenyala el propi Estatut, és un òrgan de consulta, i no resolutori.
Per tant, encomanarli ara funcions resolutòries pot anar en contra d’allò establert al propi Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears (també l’article 1.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny reflecteix
aquesta naturalesa).

També s’ha de tenir en compte que si la persona interessada opta per posar la reclamació davant
el Consell Consultiu, després aquest acte podrà ser revisat davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
D’altra banda, la modificació que es pretén dur a terme, mitjançant la inserció de la dita disposició
transitòria, tampoc estableix una concordança amb l’articulat de la Llei 5/2010, de 16 de juny, ja
que la modificació hauria de tenir el seu reflex en aquest articulat (a l’article 1 se segueix parlant
d’òrgan consultiu, a l’article 4 únicament es parla de la consulta, al Títol III Competència tan sols
es preveu la consulta, etc).
Altrament, si aquesta modificació legal s’arriba a dur a terme, s’haurà de modificar en
conseqüència el Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament orgànic del
Consell Consultiu de les Illes Balears.
Per tot l’anterior, el previst en aquest Avantprojecte, pel que fa a dotar al Consell Consultiu,
encara que sigui temporalment, de competències o funcions resolutòries, pot entrar en conflicte
amb les normes estatutàries, en el sentit a dalt indicat.
De tot l’anterior s’informa als efectes oportuns.
Aquesta és l’opinió de qui subscriu, la qual se sotmet a qualsevol altra millor fonamentada en
dret."

Eivissa, 21 de desembre de 2015

