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I. INTRODUCCIÓ
La memòria anual, exigida per l’art. 14 de la Llei 5/93, de 15 de juny, creadora
del Consell Consultiu i regulada per l’art. 39 del Decret 118/93, de 14 d’octubre, ha vist
modificat el seu abast per l’art. 10 de la Llei 6/2000, de 31 de maig, que dóna nova
redacció al referit art. 14, de manera que haurà de ser elevada no només al President
de les Illes Balears sinó també a la Mesa del Parlament i servirà per a donar compte
de les activitats realitzades i per a expressar les suggerències i observacions que el
Consell Consultiu consideri oportunes en relació amb la millora de l’ ordenament jurídic
i l’actuació de les actuacions de les Administracions Públiques de les Illes Balears.
El caràcter públic i solemne de la sessió de lectura i aprovació de la Memòria
anual permet, mitjançant la ressonància que mereix en els mitjans de comunicació, el
coneixement per part de la ciutadania de l’activitat assessora desenvolupada. A més,
la doctrina legal fixada apareix publicada en el tom anual de dictàmens que arriba ja al
número set i que actualitza el CD-Rom publicat l’any passat que conté els dictàmens
aprovats des de 1993 a 1999 facilitant la seva consulta informàtica ja que va
acompanyat del corresponents índexs sistemàtics.
El setè exercici complert que ha tancat el Consell Consultiu es caracteritza per
les notes generals següents:
1ª. Consolidació del número de dictàmens emesos durant l’any que ha arribat a
la xifra de 101 enfront dels 99 de l’exercici anterior. Convé afegir que, en l’actualitat
s’observa un increment dels dictàmens emesos ja que, durant el primer quadrimestre
de l’any 2001, fins el dia 3 de maig, s’han aprovat 43 dictàmens.
2ª. Els resultats anteriors s’han aconseguit mantenint una mínima estructura
burocràtica ( els set membres del Consell Consultiu només compten com a personal
de suport amb un tècnic superior, dos auxiliars administratius i un ordenança) i una
severa austeritat pressupostària. Certament, l’exercici es tancà amb presagis poc
favorables: al delicat estat de salut d’algun dels membres del Consell Consultiu,
s’afegí la baixa per permís de maternitat de la tècnic superior, que es va confirmar a
principis de l’any 2001 i que a principis de maig no ha pogut –encara- ser suplida i la
substitució, quasi simultània, de les dues auxiliars administratives que, amb caràcter
interí però amb una gran dedicació i esforç, venien prestant els seus serveis en
aquest Consell Consultiu des de la seva constitució l’any 1993, serveis que el Consell
vol públicament agrair.
3ª. Es mantenen, no obstant, els objectius de celeritat i no acumulació de
retard en l’emissió dels dictàmens sol·licitats. En concret dels 108 expedients que
han tengut entrada en el Consell Consultiu durant l’any 2000, a 1 de gener de 2001,
només 13 quedaven pendents. Tots ells han quedat aprovats durant els tres primers
mesos de l’any 2001.
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II. NORMATIVA REGULADORA Y COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONSULTIU.
La reforma de l’Estatut d’Autonomia operada per la Llei Orgànica 3/1999, de 8
de gener, suposà, en donar nova redacció al seu article 41, la configuració del Consell
Consultiu com institució autonòmica de rellevància estatutària definida com a òrgan
superior de consulta de la Comunitat Autònoma i integrada per set juristes de
reconegut prestigi, tres dels quals seran elegits pel Parlament mitjançant el vot
favorable de les tres quintes parts dels diputats.
La necessària reforma del Consell Consultiu per a la seva adequació a la nova
realitat estatutària s’ha escomès mitjançant la Llei 6/2000, de 31 de maig, publicada en
el BOIB nº 72, de 10 de juny, que, a més de desenvolupar la fórmula mixta de
designació dels seus membres ( 4 el Govern i 3 el Parlament), ha pretès objectius més
amplis que poden sistematitzar-se de la següent manera:
1.- Reforçar l’objectivitat i la independència de la institució respecte dels
òrgans legitimats per a sol·licitar dictamen. Responen a aquest plantejament:
l’elecció del President i el Secretari del Consell Consultiu per part dels seus
membres; la reducció del número de funcionaris públics ( un enlloc de dos) que
poden ser designats membres pel Govern; la renovació per meitats i de manera
successiva dels consellers per a assegurar la deguda continuïtat; l’establiment
d’incompatibilitats específiques i la limitació de la possibilitat de reelecció dels
membres.
2.- Ampliar els ens i les institucions legitimades per a sol·licitar dictamen i els
assumptes en què s’ha de demanar preceptivament. En aquest sentit, poden
sol·licitar dictamen, en els supòsits en què es preveu la Mesa del Parlament i el
Síndic de Greuges; s’amplien els supòsits en què els Consells Insulars poden
formular consulta i s’exigeix preceptivament, en supòsits de responsabilitat
patrimonial que excedeixin de 3.000 euros, no només en expedients tramitats
per l’Administració Autonòmica sinó també en els dels Consells Insulars i
Corporacions Locals de les Illes Balears.
Per una altra banda, s’inclou entre els dictàmens preceptius, els
avantprojectes de reforma de l’Estatut d’Autonomia; els recursos de
inconstitucionalitat i conflictes positius de competència que el Govern pretengui
plantejar davant el Tribunal Constitucional i els conflictes en defensa de
l’autonomia local suscitats per les entitats locals de les Illes Balears.
3.- Introduir determinades novetats encaminades a millorar tècnicament el text
de la Llei, com són: la possibilitat que els dictàmens contenguin valoracions
d’oportunitat o conveniència, quan així ho sol·liciti expressament l’autoritat
consultant –fet que no ha passat en cap cas a dia d’ avui-; l’ampliació dels
supòsits de consulta facultativa i la racionalització dels terminis d’emissió dels
dictàmens.
Cal afegir que la Disposició Transitòria Primera de la Llei 6/2000, de 31 de
maig, atorgava termini d’un mes des de l’inici del període de sessions immediatament
següent a l’aprovació de la Llei – que ha transcorregut amb excés- per a que el
Parlament i el Govern comunicassin al President la relació de les persones que han de
formar part del Consell Consultiu. Posteriorment, el BOIB nº 122 Extr., de 6-X-2000,
publicà correcció d’errades que afegia a la citada Disposició Transitòria Primera dos
extensos apartats en els quals es regula la manera en què s’ha de procedir a la
renovació si, com ha passat, transcorre el termini fixat d’un mes sense que s’arribi a
l’objectiu de renovació del Consell Consultiu en els termes de la nova Llei 6/2000.
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III. PRESSUPOST DEL CONSELL CONSULTIU PER A L’ANY 2000.
El Consell Consultiu ha mantingut durant el 2000 la secció pressupostària
pròpia i independent que és, des de la seva constitució, garantia de la seva autonomia
orgànica i funcional.
L’import global pressupostàriament previst per a l’exercici 2000 va ser de
52.459.277 pessetes que es desglossen en les següents partides de despeses:
PARTIDAS DE GASTOS
CAP.

SUBCON

1

DENOMINACIÓ ECONÒMICA

IMPORT

DESPESES DE PERSONAL
Total pressupost incloses

2

quotes socials

16.651.277

TOTAL CAPÍTOL 1

16.651.277

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
21200

REP.MANT.CONSER.EDIFIC.

21500

REP.MANT.CONSER.MOBILIARI

1.000

21600

REP.MANT.CONSER.EQUIP.INFORM

1.000

21900

REP.MANT.CONSER.ALTRE IMMOB.MAT

22000

MATERIAL OFICINA

22001

SUSCRIPCIONS

675.000

22102

EDI GESA

500.000

22106

PRODUCTES FARMACÈUTICS

22109

ALTRES SUBMINITRAMENTS

22200

EDI TELEFÒNICA

22209

ALTRES

22601

ATEN.PROTOC.I REPRESENTACIÓ

22602

PUBLICITAT I PROPAGANDA

22700

NETEJA I ENDREÇ

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

23000

DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS
TOTAL CAPÍTOL 2

300.000

600.000
1.000.000

50.000
300.000
1.500.000
500.000
1.800.000
26.000
600.000
2.000.000
23.500
33.408.000
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CAP.

SUBCON

6

DENOMINACIÓ ECONÒMICA

IMPORT

INVERSIONS REALS
62000

I.R.:INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA
AL FUNCIONAMENT

2.400.000

TOTAL CAPÍTOL 6

2.400.000

TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE DE COST

52.459.277

TOTAL PROGRAMA

52.459.277

TOTAL SECCIÓ

52.459.277
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IV. SESSIONS CELEBRADES DURANT L’ANY 2000
Durant l’any 2000 el Consell Consultiu de les Illes Balears s’ha reunit en les
següents dades:
−

5 de gener

−

3 i 22 de febrer

−

17 de març

−

13 d’abril

−

3 i 24 de maig

−

13 i 20 de juny

−

5 i 31 de juliol

−

8 d’agost

−

6 i 26 de setembre

−

10 i 31 de octubre

−

29 de novembre

−

12 de desembre

De cada una de les sessions, el secretari va estendre l’acta corresponent que,
un cop aprovada, consta arxivada amb el vist-i-plau de l’Honorable Senyor President.
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V. DICTÀMENS EMESOS
Amb caràcter general, els 101 dictàmens emesos durant el 2000 es
distribueixen de la següent manera: 2 relatius a avantprojectes de Llei, emesos amb
caràcter preceptiu, un dels quals va tenir per objecte l’important avantprojecte de Llei
de Consells Insulars; 1 emès amb caràcter previ a la interposició de recurs de
inconstitucionalitat contra diversos articles dels Reals Decrets - Lleis 4/2000 i 6/2000,
de 23 de juny; 1 que va tenir per objecte el plantejament de conflicte en defensa de
l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional; 24 corresponents a projectes de
disposicions generals, dels quals 21 adoptaren la forma de Decret i 3 la d’Ordre; 53
relatius a expedients de responsabilitat patrimonial, dels quals 32 corresponen al
funcionament del servei públic educatiu, 13 al de carreteres, 3 a les despeses per
prestació d’aval per a obtenir la suspensió durant la tramitació de la via econòmicaadministrativa i jurisdiccional i 5 a altres matèries; 5 referents a expedients de revisió
d’ofici; 4 a la matèria de contractació administrativa; 8 corresponents a l’urbanisme i
l’ordenació del territori i 3 relatius a altres matèries, sol·licitats amb caràcter facultatiu.
D’una forma més detallada els dictàmens emesos, agrupats per matèries,
poden classificar-se de la següent manera:
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A) AVANTPROJECTES DE LLEI
1. Dictamen nº 1/00, relatiu a l ‘Avantprojecte de Llei de Consells Insulars.
2. Dictamen nº 56/00, relatiu a l ‘Avantprojecte de Llei de creació del Col·legi
Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears.
B) RECURSOS DE INCONSTITUCIONALITAT
1. Dictamen nº 63/00, relatiu a l’eventual inconstitucionaliat de l‘art.1, apartats 2
i 3 del Reial Decret - Llei 4/2000, de 23 de juny i dels arts. 3 i 43 i DT 1ª del
Reial Decret - Llei 6/2000 de 23 de juny.
C) CONFLICTES EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA LOCAL
1. Dictamen nº 22/00, relatiu al plantejament de conflicte en defensa de la
autonomia local a dilucidar pel Tribunal Constitucional.
D) PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS
1. Dictamen nº 4/00, relatiu al projecte de Decret de Mesures Reguladores de
l’Oferta del Joc en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Dictamen nº 5/00, relatiu al projecte de Decret de Reglament de Col·legis
Professionals de les Illes Balears.
3. Dictamen nº 8/00, relatiu al projecte de Decret pel qual es modifica la
organització i funcionament de l’Institut Balear d’Afers Socials.
4. Dictamen nº 13/00, relatiu al projecte de Decret que dóna nova composició,
regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de las
Professions Sanitàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
5. Dictamen nº 17/00, relatiu al projecte de Decret pel qual es fixen les noves
dates de realització de les dues temporades anuals de venda en rebaixes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Dictamen nº 20/00, relatiu al projecte de Decret d’ Ajudes a la Rehabilitació
de Vivendes i Declaració d’ Àrees de Rehabilitació Integrada de les Illes
Balears.
7. Dictamen nº 24/00, relatiu al projecte de Decret pel qual es modifiquen
parcialment les Normes Marc de las Policies Locals, aprovades pel Decret
70/99.
8. Dictamen nº 28/00, relatiu al projecte de Decret de la modificació
estatuts de la empresa pública “Gestió Sanitària de Mallorca”.

dels

9. Dictamen nº 36/00, relatiu al projecte de Decret regulador del règim de les
organitzacions interprofessionals agroalimentàries a l’àmbit de les Illes
Balears.
10. Dictamen nº 37/00, relatiu al projecte de Decret que regula l‘horari mínim i
els serveis d’urgència en les oficines de farmàcia de les Illes Balears.
11. Dictamen nº 38/00, relatiu al projecte de Decret de mesures especials sobre
gestió de recursos hídrics.
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12. Dictamen nº 44/00, relatiu als projectes de Decret que regulen la composició
i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears i la composició i
les funcions de la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears.
13. Dictamen nº 51/00, relatiu al projecte de Decret d’Organització i Règim
Jurídic de l’Administració Hidràulica de la comunitat autònoma.
14. Dictamen nº 57/00, relatiu al projecte de Decret de creació del Comitè Ètic
d’Investigació Clínica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
15. Dictamen nº 61/00, relatiu al projecte de Decret que estableix l’ordenació
general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’
educació secundària obligatòria de les Illes Balears.
16. Dictamen nº 65/00, relatiu al projecte d’Ordre reguladora del servei d’ajuda a
domicili.
17. Dictamen nº 68/00, relatiu a la modificació del Decret 112/96, pel qual es
regula l’habilitació per a actuar com a guia turístic a les Illes Balears.
18. Dictamen nº 71/00, relatiu al projecte de Decret que modifica el Decret
110/97, d’1 d’agost, de Constitució de l’Entitat de Dret Públic, sotmès a
l’Ordre Jurídic, Privat Institut de Desenvolupament Industrial.
19. Dictamen nº 76/00, relatiu al projecte de Decret regulador de la Contractació,
en l‘àmbit a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
20. Dictamen nº 78/00, relatiu al projecte de Decret pel qual s’aprova el
Reglament de Intervencions Arqueològiques y Paleontològiques.
21. Dictamen nº 101/00, relatiu al projecte d’Ordre amb la qual s’estableixen les
condicions, requisits tècnics i el procediment d’autorització per a la creació,
modificació, trasllats i tancament dels hospitals.
22. Dictamen nº 92/00, relatiu al projecte d’Ordre de subvencions per a entitats
no lucratives per a la realització d’activitats d’ educació ambiental.
23. Dictamen nº 94/00, relatiu al projecte de Decret que regula el règim de dipòsit
de Fiances.
24. Dictamen nº 95/00, relatiu al projecte de Decret de modificacions del Decret
102/98, de 13/XI, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei
de Finances i de les Llei de Pressuposts Generals de les Illes Balears.
E) RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
1. Dictamen nº 2/00, concernent a la responsabilitat patrimonial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears iniciat a instàncies de la representació “B” per
suposats danys soferts com a conseqüència de la demora en la devolució
d’un aval.
2. Dictamen nº 3/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra. A.,
en representació del seu fill J., per danys soferts el 18 de febrer de 1999, en
el Col·legi Públic P.
3. Dictamen nº 6/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. M.,
pels danys soferts en el seu vehicle, com a conseqüència de l’accident
ocorregut en la carretera PM-510, Felanitx-Porreres.
4. Dictamen nº 7/00, relatiu a la petició d’indemnització de danys i perjudicis
formulada per la Sra. M., pels desperfectes ocasionats en el seu vehicle, com
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a conseqüència de l ’accident de circulació ocorregut en el punt quilomètric
0,00 de la carretera PM-203.
5. Dictamen nº 9/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. J., en
representació de la seva filla, per danys soferts, l’11 de maig de 1999, en el
Col·legi Públic A.
6. Dictamen nº 10/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. J., en
representació del seu fill A., per danys soferts en el IES P.
7. Dictamen nº 11/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. A.,
per danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’accident ocorregut el 4
de juny de 1999 en l’ Avinguda de Paguera (Carretera de Andratx).
8. Dictamen nº 12/00, relatiu a la reclamació de danys soferts en béns i drets,
interposada per C., com a conseqüència de l’accident de circulació ocorregut
en la carretera comarcal d’Eivissa a Cala Portinatx (C-733).
9. Dictamen nº 15/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. G.,
pels danys soferts en el seu vehicle a conseqüència del funcionament del
servei públic Residència Mixta de Pensionistes la Bonanova, depenent de
l’Institut Balear d’Afers Socials.
10. Dictamen nº 18/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. L. i
pel Sr. T., per danys soferts en els seus vehicles com a conseqüència de
l’accident de circulació ocorregut el dia 22 d’agost de 1998, en la carretera
PM-20.
11. Dictamen nº 19/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per J., en
representació del seu fill J., per danys soferts el dia 28 de febrer de 1998 en
el C.P. JB.
12. Dictamen nº 21/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. B.,
pels danys soferts per un embaràs no desitjat, després d’haver-li practicat
una operació d’esterilització.
13. Dictamen nº 23/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. V.,
pels danys soferts en el seu vehicle, per la caiguda de la branca d’un arbre,
situat dins del recinte escolar.
14. Dictamen nº 27/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per S., en
representació del seu fill M. per danys soferts dia 22 de desembre de 1999 en
el CP S’A.
15. Dictamen nº 29/00, relatiu a la reclamació en matèria de responsabilitat
patrimonial de l’Administració autonòmica, formulada per la Sra. J. en
representació del seu fill M.A. per danys soferts el 27 de setembre de 1999 a
l‘ IES C.
16. Dictamen nº 30/00, relatiu a la reclamació formulada en matèria de
responsabilitat patrimonial per la Sra. F. per danys soferts en el seu vehicle
el 14 de desembre de 1998 en els aparcaments de l’ IES Sta. M.
17. Dictamen nº 31/00, relatiu a la reclamació formulada en matèria de
responsabilitat patrimonial pel Sr. P. per danys soferts en el seu vehicle el 14
de desembre de 1998 en els aparcaments de l’ IES Sta. M.
18. Dictamen nº 32/00, relatiu a la reclamació formulada en matèria de
responsabilitat patrimonial per la Sra. C. per danys soferts en el seu vehicle el
14 de desembre de 1998 en els aparcaments de l’ IES Sta. M.
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19. Dictamen nº 33/00, relatiu a la reclamació formulada en matèria de
responsabilitat patrimonial pel Sr. D. per danys soferts en el seu vehicle el 14
de desembre de 1998 en els aparcaments de l’ IES Sta. M.
20. Dictamen nº 34/00, relatiu a la reclamació formulada en matèria de
responsabilitat patrimonial per la Sra. J. per danys soferts en el seu vehicle el
14 de desembre de 1998 en els aparcaments de l’ IES Sta. M.
21. Dictamen nº 41/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
F., en representació del seu fill M., per danys soferts el 2 de novembre de
1999, en el Col·legi Públic C.
22. Dictamen nº 42/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació de la seva filla R., pels danys soferts l’ 11 d’ octubre de
1999 en el Col·legi Públic M.
23. Dictamen nº 43/00, relatiu a la indemnització formulada per la Sra. V., en
representació de la seva filla A., per danys soferts el 8 de febrer del 2000 en
el C.P. M.
24. Dictamen nº 45/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. A.,
en representació del seu fill, pels danys soferts el 4 de novembre de 1999, en
el Polisportiu de Calvià.
25. Dictamen nº 46/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació del seu fill, pels danys soferts el 7 de febrer del 2000 en
el Col·legi Públic R., de Llucmajor.
26. Dictamen nº 47/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. G.,
en representació de l’alumne M., per danys soferts el dia 7 de juny en el pati
del Col·legi Públic J., de Son Servera.
27. Dictamen nº 48/00, relatiu a la sol·licitud d’indemnització per responsabilitat
patrimonial formulada per la Sra. N., per danys causats per la Universitat de
les Illes Balears, en l’expedició d’un títol universitari.
28. Dictamen nº 49/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. A.,
per danys i perjudicis soferts com a conseqüència de l’accident ocorregut en
l’Avinguda de Paguera (Carretera de Andratx), el dia 4 de juny de 1999.
29. Dictamen nº 50/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació de la seva filla M., per accident sofert el dia 29
d’octubre de 1999, a l’ IES Q., de Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
30. Dictamen nº 55/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., por la defunció del pare del seu fill, a conseqüència de l’accident de tràfic
sofert el dia 2 de març de 1997, en la confluència de les autopistes PM-27 i
PM-20.
31. Dictamen nº 58/00, relatiu a la petició d’indemnització per responsabilitat
patrimonial, formulada pel Sr. J. a causa del retard en resolució de sol·licitud
de pensió de invalidesa no contributiva.
32. Dictamen nº 59/00, relatiu a la petició d’indemnització per responsabilitat
patrimonial, formulada pels Srs. J. i F., per danys i perjudicis soferts com a
conseqüència del manteniment d’un aval en via econòmica-administrativa
amb la finalitat d’obtenir y mantenir la suspensió de la liquidació impugnada.
33. Dictamen nº 60/00, relatiu a petició d’indemnització per responsabilitat
patrimonial formulada pels Srs. M. i M., per danys i perjudicis soferts com a
conseqüència del manteniment d’un aval en via econòmica-administrativa
amb la finalitat d’obtenir i mantenir la suspensió de la liquidació impugnada.
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34. Dictamen nº 66/00, relatiu a la petició d’indemnització per responsabilitat
patrimonial de l’ administració autonòmica reclamada pel Sr. S., en
representació del seu fill menor J. per danys soferts en una classe d’educació
física de l’ IES M., de la Ciutat de Manacor.
35. Dictamen nº 67/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per C., en
representació
de la seva filla Y., per accident sofert en l’ Institut
d’Ensenyament Secundari X, de Santa Eulàlia, Eivissa.
36. Dictamen nº 69/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. G.,
pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’accident de circulació,
ocorregut en la carretera C-710, el 3 de desembre de 1998.
37. Dictamen nº 70/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
A., per responsabilitat patrimonial de l’Administració a causa d’alienació de
béns com a conseqüència d’expedient de constrenyiment servit per la
Recaptació de Tributs de la CAIB.
38. Dictamen nº 72/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per La Sra.
M., en representació de la seva filla C., per accident sofert en el Col·legi
Públic B., del Pont d’Inca, Marratxí, en la classe d’educació física.
39. Dictamen nº 73/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
C., en representació del seu fill D., per accident sofert en el Col·legi Públic M.
40. Dictamen nº 75/00, relatiu a la reclamació promoguda en matèria de
responsabilitat patrimonial de l’administració autonòmica per la Sra. J., en
qualitat de mare i representant legal del seu fill menor de edat D. per danys
soferts el 17 de gener del 2000 en el C.P. AT, a la classe d’educació física.
41. Dictamen nº 77/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. M.,
pels danys produïts en el seu vehicle, aparcat en el carrer de darrere del C.P.
R., de Llucmajor, el dia 17 de febrer del 2000, a conseqüència de les
pedrades llançades per un grup de alumnes d’infantil d’aquest centre.
42. Dictamen nº 79/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
J., en representació legal del seu fill menor de edat D., per danys i perjudicis
soferts en accident succeït en el pati d’esplai del C.P. E T, de Palma.
43. Dictamen nº 80/00, relatiu a la petició d’indemnització de danys i perjudicis
formulada pel Sr. M., en nom i representació de la seva filla V., per danys
soferts en el C.P. A., durant la classe d’educació física.
44. Dictamen nº 81/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada pel Sr. E.,
en representació del seu fill H., per danys soferts, el 15/III/00, en el C.P.
d’Ariany.
45. Dictamen nº 82/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació de la seva filla J., per danys soferts el 17/2/00, en el
IES “J”, a la classe d’educació física.
46. Dictamen nº 83/00, relatiu a l’ expedient obert de petició d’indemnització
formulada per la Sra. M., per responsabilitat patrimonial de l’administració a
causa de lesions per accident en la via pública.
47. Dictamen nº 84/00, relatiu a reclamació formulada en nom del Sr. P., en
matèria de responsabilitat patrimonial de la comunitat autònoma a causa de
l’accident de circulació ocorregut el 31 de desembre de 1998.
48. Dictamen nº 87/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació de la seva filla O., per danys soferts per aquesta el 21
de febrer del 2000, en el C.P. “P”, d’Eivissa, durant el temps d’esplai.
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49. Dictamen nº 88/00, relatiu a la petició d’indemnització de danys i perjudicis
formulada pel Sr. F., davant l’Ajuntament de Palma per lesions produïdes a
causa d’accident ocorregut en la via pública el 4 de gener de 1999.
50. Dictamen nº 89/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
M., en representació de la Sra. M., pels danys produïts com a conseqüència
de l’accident ocorregut en el km. 34,500 de la carretera C-713, el dia 21 de
febrer de 1999.
51. Dictamen nº 91/00, relatiu a la petició d’indemnització formulada per la Sra.
C., en representació del seu fill M., per l’ accident sofert el dia 12 d’abril del
2000, en el C.P. “B” (Consell).
52. Dictamen nº 93/00, relatiu a la reclamació plantejada en matèria de
responsabilitat patrimonial, en nom i representació de E. I els seus cinc fills a
causa de l’accident de circulació ocorregut el 5 de setembre de 1995.
53. Dictamen nº 98/00, relatiu a petició d’indemnització formulada per la Sra. A.,
en representació de la seva filla M., per accident sofert el 22/3/99 en el viatge
d’estudis organitzat per l’ Institut d’ Ensenyament Secundari A., de Muro.
F) REVISIÓ D’OFICI
1. Dictamen nº 16/00, relatiu a la revisió d’ofici de l’ informe per a la construcció
d’una vivenda unifamiliar aïllada en sol rústic, en el terme municipal de
Llucmajor.
2. Dictamen nº 25/00, relatiu a la revisió d’ofici d’acord del Ple de l’Ajuntament
de Formentera, relatiu a la modificació del traçat d’un camí.
3. Dictamen nº 26/00, relatiu a la revisió d’ofici de llicència de reparcel·lació
atorgada per la Comissió de Govern de l’ Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar.
4. Dictamen nº 39/00, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució del Director
General de Personal Docent, de la Conselleria d’ Educació i Cultura, per la
qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos del Bloc 3, dels
aspirants a interinitats del Cos de Mestres.
5. Dictamen nº 90/00, relatiu a la revisió d’ofici de l’acord de la Comissió Insular
d’Urbanisme, de 7 de juny de 1999, de declaració d’interès general, per
nul·litat de ple dret.
G) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
1. Dictamen nº 14/00, sobre interpretació de contracte celebrat per l’Ajuntament
de Santa Margalida i “A”.
2. Dictamen nº 53/00, relatiu a la resolució de contracte d’obres relatives a la
reforma i ampliació de la Residència Miquel Mir, per incompliment del
contractista.
3. Dictamen nº 96/00, relatiu a la resolució, por mutu acord, del contracte
d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un esborrall del projecte de Llei del
Sol, pròpia de les Illes Balears.
4. Dictamen nº 97/00, relatiu a la modificació del contracte per a la gestió dels
residus sòlids urbans de Mallorca.
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H) URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
1. Dictamen nº 35/00, relatiu a la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana d’ Alaior, per a la requalificació de dues zones verdes,
en els carrers Mestre Duran i Ses Escoles.
2. Dictamen nº 40/00, relatiu a la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana d’Alaior.
3. Dictamen nº 64/00, relatiu a la modificació del PGOU de Sóller corresponent
a la UE-8 “Sa Calatrava” i a l’actuació aïllada entre la UE-C7 y la UE-C6 per a
l’ obertura i prolongació del carrer Centre del nucli urbà de Sóller.
4. Dictamen nº 99/00, relatiu a la modificació de las Normes Subsidiàries del
terme municipal de Deià.
5. Dictamen nº 86/00, relatiu a la interpretació de la disposició transitòria 14 de
la Llei 6/99, de 3 d’abril, de Directrius d’ Ordenació Territorial en les Illes
Balears, i Mesures Tributàries en relació a l’expedient de modificació puntual
nº 36 del Pla General d’ Ordenació Urbana de Maó, UA2B, Quarter de
Santiago.
6. Dictamen nº 74/00, relatiu a la determinació del límit nord-oest de la zona
definida per la projecció ortogonal posterior al nucli de Cala Corral de la NN
SS de Sant Josep de la Talaia.
7. Dictamen nº 100/00, relatiu a la suspensió del planejament en vigor en zones
dels termes municipals de Palma, Bunyola, Marratxí i Santa Margalida.
8. Dictamen nº 54/00, relatiu al projecte d’Ordre de delimitació del límit de la
zona definida por la projecció ortogonal posterior del nucli d’ Es Pujols de
Formentera.
I)

ALTRES
1. Dictamen nº 52/00, facultatiu sobre l’entrada en vigor de la Llei balear de 31
de maig 2000, modificativa de la de 15 de juny de 1993, rectora del Consell
Consultiu.
2. Dictamen nº 62/00, sobre interpretació de l’ article 15 de la Llei Balear 12/99,
de 23 de desembre, concernent a mesures tributàries, administratives i de
funció pública y econòmiques.
3. Dictamen nº 85/00, facultatiu sol·licitat per la President del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera sobre l’abast de las competències atribuïdes a aquell
Consell Insular per la Llei 7/99, de 8 d’abril, d’ atribució de competències als
Consells Insulars de Menorca i Eivissa i Formentera en matèria d’espectacles
i activitats recreatives.
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VI. PUBLICACIÓ DE LA DOCTRINA LEGAL
En compliment de l’art. 33 del Decret 118/93, de 14 d’octubre, el Consell
Consultiu continua la tasca de publicació dels dictàmens emesos. Així, en el moment
de presentar aquesta Memòria ja s’ha produït la publicació del setè Volum de
dictàmens que recull tots els que s’han emès durant l’any 2000.

VIII.

MESURES QUE COADJUVIN AL
L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA.

MILLOR

FUNCIONAMENT

DE

1ª. La recent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears ha
incorporat, en els seus articles 42 a 47, un procediment propi d’elaboració de
disposicions reglamentàries que, des de la seva entrada en vigor haurà, òbviament,
de ser tengut en compte per l’Administració Autonòmica en exercir la seva potestat
reglamentaria. Per una altra banda, s’ha de posar una especial atenció en l’exigència
de l’article 47 citat, segons el qual tots els tràmits que es realitzin han de quedar
documentats a l’expedient. I també a determinats aspectes formals que van des de la
necessària signatura de tots els escrits i documents incorporats fins a la millora de la
tècnica jurídica utilitzada en la redacció de la norma que inclou aspectes que
comprenen la sistemàtica, l’adequada utilització de les disposicions transitòries,
addicionals i finals i , fins i tot, la correcció i precisió de la traducció que assegura la
coherència i identitat en ambdues versions (catalana i castellana).
2ª. Sens perjudici de reiterar la necessitat de complir el requisit exigit per l’art.
3.3 de la Llei 5/93, de 15 de juny, el qual obliga a utilitzar la fórmula “d’acord o havent
escoltat” el Consell Consultiu en aquells expedients en els que hagués dictaminat i
en l’obligació imposada per l’art. 25.2n del Decret 118/93, de 14 d’octubre, de
remetre al Consell Consultiu, en el termini de quinze dies, la resolució o aprovació
que recau en l’expedient dictaminat.
Palma, 3 de maig de 2001
El Secretari del Consell Consultiu

Pedro Antonio Aguiló Monjo
Vist-i-plau
El President del Consell Consultiu
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