MEMÒRIA 2002
I. INTRODUCCIÓ

II. PRIMERA PART

1. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL CONSULTIU

2. PERSONAL

3. SEU

4. PRESSUPOST

5. SESSIONS

6. DICTÀMENS EMESOS

7. PUBLICACIÓ DE LA DOCTRINA LEGAL

1

I. INTRODUCCIÓ
La memòria del Consell Consultiu de les Illes Balears constitueix una exigència
legal, contemplada a l’article 14 de la Llei reguladora d’aquesta institució,
segons el qual mitjançant aquella es donarà compte de les activitats realitzades
i es podran expressar els suggeriments i les observacions que es considerin
oportuns en relació amb la millora de l’ordenament jurídic i de l’actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears….
La memòria consta, per tant, de dues parts: la primera, relativa a la composició,
personal i mitjans del Consell, com també a l’activitat consultiva realitzada al
llarg de l’any 2002, i la segona, als suggeriments i observacions relatius a les
matèries esmentades.
II. PRIMERA PART
I. Composició i funcionament del Consell Consultiu.
D’acord amb allò que estableix l’article 4 de la Llei del Consell Consultiu, aquest
està integrat per set juristes de reconegut prestigi.
I. Composició i funcionament del Consell Consultiu.
D’acord amb allò que estableix l’article 4 de la Llei del Consell Consultiu, aquest
està integrat per set juristes de reconegut prestigi. L’any 2002, el Ple del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de 26 de febrer, elegí els tres
membres del Consell Consultiu que corresponia elegir al Parlament i que foren:
el Sr. Miquel Coll Carreres –fins a la data president de l’alt òrgan consultiu-, la
Sra. Carmen Fernández González i el Sr. Joan S.Oliver Ripoll.
El Consell de Govern, a la sessió de 8 de març de 2002, designà els quatre
membres del Consell Consultiu que corresponia designar al Govern i que foren:
el Sr. Pere A. Aguiló Monjo, el Sr. Joan Oliver Araujo, el Sr. Josep Sala Torres i
la Sra. Maria Dolors Romeo Pérez.
En sessió de 10 d’abril de 2002 els membres del Consell Consultiu votaren
l’elecció de nou president i secretari. Resultà elegit president l’Honorable Sr.
Joan Oliver Araujo i consellera secretària l’Honorable Sra. Carmen Fernández.
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D’acord amb allò exposat, l’any 2002, la composició del Consell fou la següent:
President: Hble. Sr. Joan Oliver Araujo
Consellera Secretària: Hble. Sra. Carmen Fernández González
Consellers: Hble. Sr. Miquel Coll Carreras
Hble. Sr. Pedro A. Aguiló Monjo
Hble. Sr. Mª Dolores Romeo Pérez
Hble. Sr. Josep Sala Torres
Hble. Sr. Joan S. Oliver i Ripoll
El 18 d’abril de 2002 es publicà en el BOIB el Decret 4/2002, d’11 d’abril, del
president de les Illes Balears, de nomenament del nou president i de la
consellera secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears.
El 3 de juny de 2003 l’Honorable conseller Sr. Josep Sala Torres cessà en el
càrrec, per motius d’incompatibilitat exposats d’acord amb l’article 8.1.g) de la
Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu.
2. Personal al servei del Consell Consultiu
L’any 2002 el Consell ha continuat funcionant amb una plantilla mínima, que
està integrada per un cap de Servei d’assumptes jurídics, dos auxiliars
administratius i un ordenança.
3. Seu del Consell Consultiu
La seu del Consell Consultiu continua al carrer de Rubén Darío, de Palma,
núm. 12, 1r pis.
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4. Pressupost 2002
El Consell Consultiu ha mantingut durant l’any 2002 la secció pressupostària
pròpia i independent, que és, des de la seva constitució, garantia de
l’autonomia orgànica i funcional que el caracteritza.
L’import global pressupostàriament previst per a l’exercici 2002 va ser de
342.412,75 euros, desglossats de la manera següent:
PARTIDES DE DESPESES
CAP.
1

SUBCON

2
21200
21500
21600
21900
22000
22001
22102
22106
22109
22200
22209
22502
22601
22602
22700
22706
23000

6
62900

DENOMINACIÓ ECONÒMICA
DESPESES DE PERSONAL
Retribucions de funcionaris
Quotes, prestacions i despeses socials a
càrrec de l’ocupador
TOTAL CAPÍTOL 1

108.198,33

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
REP. MANT. CONSER. EDIFIC.
"
"
"
MOBILIARI
"
"
"
EQUIP. INFORM.
"
"
"
ALTRE IMMOB. MAT
MATERIAL OFICINA
SUBSCRIPCIONS
EDI GESA
PRODUCTES FARMACÈUTICS
ALTRES SUBMINISTRAMENTS
EDI TELEFÒNICA
D’ALTRES
TRIBUTS LOCALS
ATENC. PROTOC. I REPRESENTACIÓ
PUBLICITAT I PROPAGANDA
NETEJA I ENDREÇAMENT
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS
TOTAL CAPÍTOL 2

2.840,50
6,01
6,01
4.137,53
6.348,80
5.152,94
3.362,48
300,51
1.928,77
9.846,01
3.448,16
626,68
11.152,73
156,26
4.928,41
23.068,18
141.879,14
219.189,12

INVERSIONS REALS
I.R.: INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA
AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS
TOTAL CAPÍTOL 6
TOTAL SUBPROGRAMA - CENTRE DE
COST
TOTAL PROGRAMA
TOTAL SECCIÓ

IMPORT
88.121,66
20.076,67

15.025,30
15.025,30
342.412,75
342.412,75
342.412,75
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5. Sessions
Durant l’any 2002 el Consell Consultiu de les Illes Balears ha dut a terme disset
reunions, corresponents a les dates següents:
-

18 de gener
5 de febrer
19 de febrer
26 de febrer
2 d’abril
9 d’abril
7 de maig
14 de maig
28 de maig
11 de juny
21 de juny
3 de juliol
24 de juliol
19 d’agost
10 de setembre
25 de setembre
8 d’octubre
29 d’octubre
8 de novembre
3 de desembre
12 de desembre
20 de desembre

De cada una de les sessions, la consellera secretària va estendre l’acta
corresponent que, un cop aprovada pel ple del Consell, consta arxivada amb el
vistiplau del president.

6. Dictàmens emesos
La classificació per matèries dels 108 dictàmens emesos –l’índex dels quals
figura a continuació–, permet observar quins han estat els camps en els quals
s’ha produït la intervenció del Consell Consultiu, tant pel que fa a les consultes
preceptives com a les facultatives.
En relació amb les qüestions que requereixen el coneixement previ del criteri
del Consell Consultiu, és oportú advertir, l’existència de vuit àmbits: Decrets
legislatius, recursos d’inconstitucionalitat, conflictes en defensa de l’autonomia
local, projectes de disposicions generals, responsabilitat patrimonial, revisió
d’ofici, contractació administrativa, i urbanisme i ordenació del territori.
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En cada un d’ells s’ha de donar compte del nombre de dictàmens que tot seguit
es ressenya:
1. Decrets Legislatius: s’ha emès 1 dictamen amb caràcter preceptiu, en relació
a l’elaboració del Text Refós de la llei de finances públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. Recursos d’inconstitucionalitat: s’han emès dos dictàmens, previs a la
interposició dels respectius recursos d’inconstitucionalitat. El primer relatiu a
l’eventual inconstitucionalitat del Reial decret llei 5/2002, de 24 de maig, de
mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció per desocupació i
millora de l’ocupabilitat. El segon relatiu a l’adequació a la Constitució de
diversos articles de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària,i de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre. En relació a
aquest darrer dictamen l’Honorable conseller Sr. Miquel Coll Carreres formulà
un vot particular.
3. Conflictes en defensa de l’autonomia local: el Consell Consultiu durant
l’exercici del 2002 no va aprovar cap dictamen sobre aquesta matèria.
4. Projectes de disposicions generals: 45 dictàmens, dels quals 36 es referien a
projectes de decret i 9 a projectes d’ordre.
5. Responsabilitat patrimonial: 43 dictàmens, dels quals destaquen 33
corresponents al funcionament del servei públic de carreteres i camins, 1 a
l’educatiu, 4 al de sanitat, 2 per responsabilitat de l’Estat legislador; 1 per tema
d’urbanisme; i 2 per responsabilitat de l’administració per declaracions de
nul·litat de ple dret, entre d’altres.
Es pot observar, de nou, que durant l’any 2002 ha hagut una minva de
dictàmens en matèria de responsabilitat patrimonial relatius al servei públic
educatiu. Això és degut, en bona part, a la modificació de la Llei del Consell
Consultiu, operada mitjançant la Llei 6/2000, de 31 de maig, en la qual
s’establí, com a límit per a la preceptivitat del dictamen, que l’import de la
quantia sol·licitada fos superior a tres mil euros.
6. Revisió d’ofici: 3 dictàmens. La instauració d’un règim d’autotutela, que faci
possible la revisió d’ofici d’actes de l’Administració generadors de drets
subjectius, comporta la necessitat de la intervenció assessora, en atenció als
principis de legalitat i de seguretat jurídica invocats en l’art. 9 de la Constitució
Espanyola.
7. Contractació administrativa: 3 dictàmens, tots ells referits a la resolució de
contractes administratius. La complexa sistemàtica de la contractació en l’espai
en què actuen les Administracions públiques ha donat lloc que el legislador
hagi procurat que els òrgans dotats de competència resolutiva en les diferents
fases dels contractes contin obligatòriament amb dictàmens dels cossos
consultius a títol de garantia d’encert en les seves determinacions.
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8. Urbanisme i Ordenació del Territori: 10 dictàmens referits, en general, a
modificacions de Plans generals d’ordenació urbana, de Normes subsidiàries
de planejament de diferents municipis o referits a projeccions ortogonals.
9. Segregacions de municipis: tan sols consta, dins aquest apartat, un únic
dictamen emès pel Consell Consultiu relatiu a l’expedient de constitució del
municipi de Fornells, per segregació del de Mercadal, a l’illa de Menorca.

7. Índex de dictàmens
D’ una forma més detallada l’índex de dictàmens emesos durant l’any 2002,
agrupats per matèries, poden classificar-se de la manera següent:

A) Decrets legislatius
1. Dictamen núm. 96/2002, relatiu al Projecte de decret legislatiu pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
B) Recursos d’inconstitucionalitat
1. Dictamen núm. 58/2002, relatiu a l'eventual inconstitucionalitat del Reial
decret llei 5/2002, de 24 de maig, de mesures urgents per a la reforma del
sistema de protecció per desocupació i millora de l'ocupabilitat.
2. Dictamen núm. 60/2002, relatiu a l'adequació a la Constitució de diversos
articles de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d'estabilitat
pressupostària, i de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre.
L’Honorable conseller Sr. Miquel Coll Carreres formulà vot particular en
relació amb aquest dictamen
C) Projectes de disposicions generals:

C.1. Projectes de decret:
1. Dictamen núm. 9/2002, relatiu al Projecte de decret que regula els requisits
dels magatzems de distribució de medicaments i de productes sanitaris i el
procediment per a l’autorització, el trasllat, el tancament i la regulació de les
existències mínimes, com també les de les oficines de farmàcia.
2. Dictamen núm. 14/2002, relatiu al Projecte de decret de desplegament de la
Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les estades en empreses
turístiques d'allotjament, destinat a la dotació de fons per a la millora de
l'activitat turística i la preservació del medi ambient.
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3. Dictamen núm. 17/2002, relatiu a la modificació del Decret 54/2001, de 6
d'abril, relatiu al règim d'admissió d'alumnes en centres sostinguts totalment
o parcialment amb fons públics.
4. Dictamen núm. 21/2002, relatiu al Projecte de decret de modificació del
Decret 69/1999, de 4 de juny, pel qual es regula la pesca esportiva i
recreativa a les aigües interiors de l'arxipèlag balear.
5. Dictamen núm. 23/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
marc normatiu dels ajuts per als sectors comercial, industrial i de serveis de
les Illes Balears.
6. Dictamen núm. 26/2002, sol·licitat pel president de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual es regula una nova modalitat de pagament de la
taxa fiscal per al joc del bingo.
7. Dictamen núm. 28/2002, sol·licitat pel president de les Illes Balears, relatiu al
Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària
obligatòria a les Illes Balears.
8. Dictamen núm. 32/2002, relatiu al Projecte de decret de regulació i
desenvolupament del Pla autonòmic balear d'ajuts a la promoció i accés a
l'habitatge.
9. Dictamen núm. 33/2002, relatiu al Projecte de decret de modificació de
determinats articles del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual es va
aprovar el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
10. Dictamen núm. 35/2002, relatiu al Projecte de decret d'ordenació de l'atenció
a la salut mental de les Illes Balears.
11. Dictamen núm. 39/2002 relatiu al Projecte de decret pel qual s'adapten els
règims jurídic, pressupostari i financer del contracte administratiu d'obra sota
la denominació d'abonament total del preu a l'organització de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12. Dictamen núm. 40/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el
complement autonòmic i es determina l'import corresponent a les
gratificacions extraordinàries previstes en la Llei orgànica d'ordenació
general del sistema educatiu per als funcionaris docents no universitaris que
optin a la jubilació voluntària anticipada.
13. Dictamen núm. 41/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula
l'exigència del coneixement del català en els procediments per a la provisió
de llocs de treball dels ens locals de les Illes Balears reservats a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional.
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14. Dictamen núm. 44/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el
Reglament orgànic de les escoles d'educació infantil, dels col·legis públics
d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària.
15. Dictamen núm. 46/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el
Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regula l'organització
i la gestió.
16. Dictamen núm. 50/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el
Reglament orgànic dels instituts d'educació secundària.
17. Dictamen núm. 56/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la
Universitat de les Illes Balears.
18. Dictamen núm. 57/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
currículum de batxillerat de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
19. Dictamen núm. 61/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
sistema de prestacions d'acció social a favor dels funcionaris docents no
universitaris de les Illes Balears.
20. Dictamen núm. 62/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es desplega la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
21. Dictamen núm. 63/2002, relatiu al Projecte de decret sobre la implantació de
l'Agenda local 21.
22. Dictamen núm. 64/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aproven les
mesures retributives per al personal docent no universitari que treballa al
servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
23. Dictamen núm. 67/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
marc normatiu dels ajuts per als sectors comercial, industrial i de serveis de
les Illes Balears.
24. Dictamen núm. 70/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen
normes complementàries en matèria de joc.
25. Dictamen núm. 71/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears.
26. Dictamen núm. 74/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableixen
les normes relatives a la formació de manipuladors d'aliments i el
procediment per a l'autorització de les empreses i entitats de formació.
27. Dictamen núm. 88/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el
Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.
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28. Dictamen núm. 90/2002, relatiu al Projecte de decret de modificació del
Decret 112/2002, de 30 d'agost, pel qual es crea i regula el Registre de
Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regula l’organització i la gestió.
29. Dictamen núm. 92/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
pesca amb arts menors en aigües interiors de les Illes Balears.
30. Dictamen núm. 93/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en
gestió administrativa.
31. Dictamen núm. 99/2002, relatiu al Projecte de decret de modificació del
Decret 26/2002, de 22 de febrer, de desplegament de la Llei 7/2001, de 23
d'abril, de l'impost sobre les estades en empreses turístiques d'allotjament,
destinat a la dotació de fons per a la millora de l'activitat turística i la
preservació del medi ambient.
32. Dictamen núm. 100/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en animació turística.
33. Dictamen núm. 101/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
currículum de cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en aplicacions informàtiques.
34. Dictamen núm. 102/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'estableix el
currículum de cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en
comerç.
35. Dictamen núm. 103/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual s'aprova el
Reglament que regula les queixes i iniciatives presentades a l'Administració
del Govern balear.
36. Dictamen núm. 105/2002, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen
els requisits i les condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i els dipòsits
de medicaments.
C.2 ) Projectes d’ordre:
1. Dictamen núm. 1/2002, relatiu al Projecte d'ordre pel qual es crea el fitxer de
l'Institut Balear de Seguretat Pública i de coordinació dels policies locals, en
el qual es recullen les dades professionals dels policies locals, bombers i
personal de serveis d'emergència a les Illes Balears.
2. Dictamen núm. 19/2002, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es regula la
determinació de la quota tributària i la gestió de l'impost sobre les estades
en empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del fons per a la
millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient, en règim
d'estimació objectiva.
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3. Dictamen núm. 20/2002, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d'Interior,
reguladora de les apostes externes i dels jocs de promoció del trot, dictada
en desplegament del Decret 108/2001, de 3 d'agost.
4. Dictamen núm. 34/2002, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, per la qual s'aprova la proposta de
determinació de la zona exclosa de l'àrea de protecció territorial que afecta
el sector 6-3 de les Normes subsidiàries del terme municipal de Manacor.
5. Dictamen núm. 59/2002, relatiu al Projecte d’ordre pel qual s'aprova un nou
catàleg de jocs a les Illes Balears.
L’Honorable consellera secretària Sra. Carmen Fernández González
formulà vot particular en relació amb aquest dictamen,
6. Dictamen núm. 65/2002, relatiu al Projecte d’ordre de la Conselleria
d'Innovació i Energia en matèria de subministrament i distribució d'energia
elèctrica.
7. Dictamen núm. 66/2002, relatiu al Projecte d’ordre de la Conselleria de Medi
Ambient concernent a l’atorgament de subvencions per al finançament
d'inversions en els espais naturals protegits.
8. Dictamen núm. 73/2002, relatiu al Projecte d'ordre del conseller d'Interior pel
qual s'aprova el Reglament de Voluntaris de Protecció Civil de les Illes
Balears.
9. Dictamen núm. 91/2002, relatiu al Projecte d’ordre de delimitació del límit
sud-oest de la zona definida per la projecció ortogonal del nucli de la
Colònia de Sant Pere i del sector 26 de les Normes subsidiàries d'Artà.
D) Responsabilitat patrimonial

1. Dictamen núm. 5/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de Calvià interposada pel senyor M., en nom i
representació del senyor F. i la senyora A., per l'accident de circulació
ocorregut el 15 d'octubre de 2000 a la carretera Palma-Port d’Andratx, km
7,300 de la C-719, a conseqüència del qual va morir el senyor S., quan
circulava en un ciclomotor.

2. Dictamen núm. 6/2002, relatiu a l’expedient de responsabilitat patrimonial
iniciat a instàncies de la senyora M. pels danys que va sofrir la seva filla el 2
de juny de 2000 en el col·legi públic G. durant l'esbarjo.

3. Dictamen núm. 8/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Administració autonòmica formulada per R., S.A.
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4. Dictamen núm. 10/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada pel
senyor S, en nom i representació de J., de V. i de M., en relació amb
l'accident ocorregut en el punt quilomètric 11,900 de la carretera PM-27
(Palma-Inca) el dia 13 de març de 1997.

5. Dictamen núm. 11/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de Calvià presentada per la senyora M., per les
lesions que va sofrir el dia 29 de març de 2000 com a conseqüència d'una
caiguda al carrer Riu Sil de Santa Ponça, a causa del mal estat de la vorera
i d’un desnivell pronunciat.

6. Dictamen núm. 13/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada per C.
el dia 30 de novembre de 2000, pels danys i perjudicis soferts com a
conseqüència d'una caiguda que va tenir lloc l'11 d'agost de 2000 en
trepitjar les restes d'escombraries que la cafeteria L. havia dipositat a la
vorera.

7. Dictamen núm. 15/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada per J.,
en nom i representació de S., per pèrdua total de la visió.

8. Dictamen núm. 16/2002, relatiu a la petició d'indemnització sol·licitada per
M., relativa als danys causats al vehicle P., per l'accident sofert entre la
rotonda del polígon de Can Valero i la rotonda situada sota la via de cintura
de Palma, al camí de Jesús.

9. Dictamen núm. 18/2002, relatiu a la reclamació en matèria de
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella formulada per E., a
causa de l'anul·lació d'una llicència d'obres per a la construcció d'un local
comercial d'ús indefinit.

10. Dictamen núm. 25/2002, sol·licitat pel batle de Santanyí, relatiu a la
petició d'indemnització de danys i perjudicis formulada per la senyora S., en
nom i representació del senyor E., per la caiguda soferta a la carretera que
travessa el parc natural de Montdragó.

11. Dictamen núm. 27/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Administració autonòmica formulada pel senyor M., en nom i
representació de l'entitat mercantil U., S.A., per la qual sol·licita una
indemnització pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de
l'entrada en vigor de la Llei 1/2000, de 9 de març, de modificació de la Llei
1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals, per la qual s'amplia l'àmbit
d'algunes àrees d'especial protecció.

12. Dictamen núm. 29/2002, sol·licitat per la batlessa de Calvià, relatiu a la
reclamació patrimonial a l'Ajuntament de Calvià presentada pel senyor J., en
representació d'H., S.L.
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13. Dictamen núm. 30/2002, relatiu a la petició d'indemnització per danys i
perjudicis formulada per D., per un accident que li provocà lesions al carrer
Cotlliure-Sant Josep de la Muntanya, de Palma.

14. Dictamen núm. 36/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de Santa Margalida com a conseqüència dels
danys derivats de l'accident sofert pel senyor A. el dia 11 de desembre de
2000, quan el seu vehicle va col·lisionar amb un monticle de grava que la
Brigada d'Obres municipal havia col·locat a la calçada sense cap tipus de
senyalització.

15. Dictamen núm. 37/2002, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per
responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. davant l'Ajuntament de
Capdepera, pels danys ocasionats en caure un pi situat a la vorera sobre el
seu vehicle aparcat a la calçada.

16. Dictamen núm. 38/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per M. en representació de la seva filla D., sol·licitant
una indemnització pels danys i perjudicis produïts com a conseqüència de
l'atenció sanitària rebuda.

17. Dictamen núm. 42/2002, relatiu a la petició d'indemnització per danys i
perjudicis formulada pel senyor J. contra l'Ajuntament de Manacor, a causa
de les lesions sofertes a la mà esquerra com a conseqüència de l'explosió
d'un dels focs artificials a les festes de Son Macià el mes d'agost de 1999.

18. Dictamen núm. 43/2002, relatiu a la sol·licitud d'indemnització formulada
pel senyor A. davant l'Ajuntament de Capdepera, pels danys que es van
produir quan uns operaris de l'Ajuntament retiraven uns pins amb una grua i
un dels pins es va amollar i va caure a la terrassa de casa seva.

19. Dictamen núm. 45/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques formulada per la senyora I. per
una prestació d'atenció sanitària deficient.

20. Dictamen núm. 47/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Administració autonòmica formulada pel senyor J., en nom i
representació de l'entitat mercantil K., que és titular de la finca C. 2.

21. Dictamen núm. 49/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada per
la senyora L. pels danys soferts el dia 14 de febrer de 2001 com a
conseqüència d'una caiguda en un tram de la vorera del camí del Castell
(Maó).

22. Dictamen núm. 51/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada pel
senyor A. davant l'Ajuntament de Maó, pels danys soferts com a
conseqüència d'un accident ocorregut el 27 d'agost de 2000 quan circulava
amb la seva motocicleta pel carrer de San Sebastià de Maó.
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23. Dictamen núm. 52/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada pel
senyor J. pels danys soferts com a conseqüència de l'accident sofert el dia
30 de maig de 2000 quan circulava amb el seu ciclomotor a l’alçada de la
plaça d'Espanya de Palma.

24. Dictamen núm. 53/2002, relatiu a la reclamació formulada per la senyora
M. en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma, quan
va ensopegar amb una tapa de serveis subterranis que sobresortia de la
vorera per una instal·lació deficient.

25. Dictamen núm. 68/2002, relatiu a la reclamació formulada per la senyora
F. en matèria de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Manacor,
pels danys i lesions soferts a causa d'una caiguda en un clot de la via
pública.

26. Dictamen núm. 76/2002, relatiu a la petició d'indemnització a l'Ajuntament
de Palma per la caiguda en una vorera que presentava irregularitats i un
pendent més pronunciat del normal, instada per la senyora M.

27. Dictamen núm. 77/2002, relatiu a la petició d'indemnització formulada pel
senyor F., en nom de l'entitat Hotelera M., S.L. pels danys ocasionats a les
instal·lacions de l'hotel H., com a conseqüència de la caiguda d'un arbre de
grans dimensions el dia 18 febrer de 2000.

28. Dictamen núm. 78/2002, relatiu a la petició d'indemnització a l'Ajuntament
de Palma per la caiguda dins d'un forat de la calçada instada per la senyora
M.

29. Dictamen núm. 79/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de Manacor presentada per la senyora M., per
les lesions que es va produir en una caiguda soferta com a conseqüència
del mal estat del passadís del claustre del Convent de Sant Domingo.

30. Dictamen núm. 80/2002, relatiu a la petició d'indemnització sol·licitada per
la senyora M. a l'Ajuntament de Palma per la caiguda que va patir el dia 16
de febrer de 2000 al parc públic de s'Escorxador.

31. Dictamen núm. 81/2002, relatiu a la reclamació per responsabilitat
patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora S., per una
caiguda en una excavació a causa de la qual va sofrir diferents cops per tot
el cos en la mitjanit del 30 de maig de 2000.

32. Dictamen núm. 83/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per B., per una caiguda soferta en l'avinguda
Nacional de s'Arenal.

33. Dictamen núm. 84/2002, relatiu a la petició d'indemnització sol·licitada per
la senyora M. a l'Ajuntament de Palma per la caiguda que va tenir lloc el dia
1 de juliol de 2000 en un pas de vianants pel deficient estat de la calçada.
14

34. Dictamen núm. 85/2002, relatiu a la petició d'indemnització a l'Ajuntament
de Palma per la caiguda a causa d'un orifici a la part baixa de l’esglaó
d'accés a l’Hospital General, instada per la senyora A.

35. Dictamen núm. 86/2002, relatiu a la responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Palma instat per la senyora A. per una caiguda produïda el
dia 21 de maig de 2000 en xocar amb el peu contra una rajola trencada
situada davant del seu domicili.

36. Dictamen núm. 87/2002, relatiu a la responsabilitat patrimonial de
l'Ajuntament de Santa Margalida formulada per A.

37. Dictamen núm. 89/2002, relatiu a la petició de responsabilitat patrimonial
de l'Ajuntament de Palma instada per la senyora J., per una caiguda en
xocar contra la franja de goma separadora del carril bus col·locada a
l'avinguda d'Alexandre Rosselló, en el tram comprès entre els carrers Costa
i Llobera i Gilabert de Centelles, de Palma.

38. Dictamen núm. 94/2002, relatiu a la reclamació d'indemnització per
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la
senyora F., per les lesions que es va produir en un accident sofert en
ensopegar amb un ferro clavat a la vorera, davant el núm. 4 del carrer
Andreu Ferret.

39. Dictamen núm.95/2002, relatiu a la responsabilitat patrimonial de
l'Administració autonòmica presentada per G. en nom de R.

40. Dictamen núm. 98/2002, relatiu a la reclamació d'indemnització per
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma instada per la senyora
M., per les lesions sofertes com a conseqüència d'una caiguda que va tenir
lloc a la vorera del parc de les Estacions.

41. Dictamen núm. 106/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l'Ajuntament de Palma pels danys i perjudicis soferts per
la senyora E.

42. Dictamen núm. 107/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M.T.

43. Dictamen núm. 108/2002, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial contra l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora A.
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E) Revisions d’ofici

1. Dictamen núm. 12/2002, relatiu a la revisió d'ofici de la qualificació
provisional efectuada a nom del senyor A.

2. Dictamen núm. 69/2002, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord adoptat per la
Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) de Mallorca en la sessió de 29 de juliol
de 1998, pel qual es va autoritzar el projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat al polígon 3, en sòl no urbanitzable del terme municipal de
Sóller, de la qual era promotor el senyor M.

3. Dictamen núm. 72/2002, relatiu al procediment de revisió d'ofici de la
nul·litat de ple dret del presumpte acte estimatori per silenci administratiu,
d'una autorització per a la realització d'obres consistents en la construcció
d'un estany en un solar de la urbanització de Cala Falcó, del terme
municipal de Calvià.

F) Contractacions administratives
1. Dictamen núm. 4/2002, relatiu a la resolució del contracte «Servei per al
manteniment de l'estació Palma-1», pertanyent a la xarxa de vigilància de la
qualitat de l'aire de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Dictamen núm. 31/2002, relatiu a la resolució d’un contracte d'obra
d'ampliació de vestuaris, bar i remodelació dels exteriors del camp de futbol
de s'Arracó.
3. Dictamen núm. 48/2002, relatiu a la resolució del contracte d'explotació del
bar del poliesportiu Sant Ferran, del Consell Insular de Mallorca.

G) Urbanisme i ordenació del territori

1. Dictamen núm. 3/2002, relatiu a la modificació puntual del Pla general
d'ordenació urbana d'Alaior. Requalificació de dues zones verdes situades
al nucli urbà d'Alaior al carrer Mestre Duran.

2. Dictamen núm. 7/2002, relatiu a la delimitació de la zona definida per la
projecció ortogonal posterior del nucli dels Castell SUP Repòs del Rei
(sector PA-1 del Pla general d'ordenació urbana).

3. Dictamen núm. 22/2002, relatiu a la modificació puntual núm. 47 del Pla
general d'ordenació urbana de Maó, hospital Insalut i modificació puntual
núm. 2 del Pla parcial del polígon 3.1 del Pla general d'ordenació urbana de
Maó.
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4. Dictamen núm. 24/2002, relatiu a l’expedient sobre la modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de Manacor, en funció d'un projecte
tècnic de rehabilitació de l'estació i del seu entorn urbà.

5. Dictamen núm. 34/2002, relatiu al Projecte d’ordre del conseller d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports, per la qual s'aprova la proposta de
determinació de la zona exclosa de l'àrea de protecció territorial que afecta
el sector 6-3 de les Normes subsidiàries del terme municipal de Manacor.

6. Dictamen núm. 54/2002, relatiu a la modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Lloseta relativa a les unitats
d'execució U-1, U-3 i U-4.

7. Dictamen núm. 69/2002, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord adoptat per la
Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) de Mallorca en la sessió de 29 de juliol
de 1998, pel qual es va autoritzar el projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat al polígon 3, en sòl no urbanitzable del terme municipal de
Sóller, de la qual era promotor el senyor M.

8. Dictamen núm. 91/2002, relatiu al Projecte d’ordre de delimitació del límit
sud-oest de la zona definida per la projecció ortogonal del nucli de la
Colònia de Sant Pere i del sector 26 de les Normes subsidiàries d'Artà.

9. Dictamen núm. 97/2002, relatiu a l'expedient de modificació del Pla general
d'ordenació urbana de Voramar i Paguera aprovat l'11 de juliol de 2000.

10. Dictamen núm. 104/2002, relatiu a la modificació del Pla general
d'ordenació urbana del municipi de Palma en la barriada de Cas Capiscol.
H) D'altres
1. Dictamen núm. 75/2002, relatiu a l'expedient de constitució del municipi de
Fornells, per segregació del de Mercadal, a l’illa de Menorca.

8. Publicació de la doctrina legal
En compliment de l’article 33 del Decret 24/2003, de 28 de març, el Consell
Consultiu publica la seva doctrina legal. La periodicitat de la seva publicació
serà, normalment anual, sense perjudici que, quan el nombre d’assumptes
despatxats així ho aconselli, es pugui modificar aquesta periodicitat. A dia
d’avui encara es troba pendent de publicació la doctrina de l’any 2002. No
obstant aquesta serà aviat una de les properes actuacions del Consell
Consultiu.
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