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I/ INTRODUCCIÓ 
 

 
La Memòria Anual del Consell Consultiu de les Illes Balears 

té com a destinatari el Consell de Govern i com a objectiu 
exposar la seva activitat en el període anterior i les 
suggerències que estimi oportunes per millorar l'actuació 
administrativa de la Comunitat Autònoma (art. 14 de la seva Llei 
creadora), no obstant això, actualment existeix la necessitat de 
celebrar un acte públic i solemne en el qual se'n faci la lectura 
perquè en prenguin coneixement els mitjans de comunicació i, al 
mateix temps els ciutadans de les Illes Balears. El que es pretén 
amb això és rendir públicament comptes de l'activitat anual del 
nostre Alt Òrgan Consultiu autonòmic i suplir la manca de 
contacte directe amb els ciutadans ja que, en qualsevol cas, són 
les administracions públiques les destinatàries dels seus 
dictàmens. 
 

Des d'una perspectiva general, l'exercici de 1997 es 
caracteritza per les notes següents: 
 
 

1ª Augment considerable de l'activitat del Consell 
Consultiu, puix que s'ha passat dels 42 dictàmens de l'any 1996 
als 73 de l'any 1997, la qual cosa ha fet que s'incrementés el 
nombre de sessions celebrades de 13 a 16. 
 

2ª Celeritat en l'emissió dels dictàmens i compliment de 
l'objectiu de tenir la feina "al dia". A 31-XII-97 s'havien 
elaborat tots els dictàmens sol⋅licitats i tan sols quedaven 
pendents i tramitant-se els 3 darrers que havien tengut entrada 
(núm. 56, 57 i 58), els quals, a més a més, es varen emetre a la 
reunió de gener de 1998. 
 

3ª. Manteniment de l'austeritat pressupostària i d'una 
mínima estructura burocràtica la qual es rebel⋅la com l'adient a 
la realitat i necessitats de la nostra Comunitat Autònoma. 
 
 
 
 

II/ NORMATIVA REGULADORA I COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
CONSULTIU DURANT 1997  

 
 
 

Continua sense cap modificació la normativa vigent al 
començament de l'exercici. Quant a la composició, durant aquest 
any es va completar la renovació legalment exigida, nomenament-se 
com a vocals els Hbles. Srs. Gabriel Ramis de Ayreflor López-
Pinto i Ignacio Infante Merlo i com a president, l'Hble. Sr. 
Miguel Coll Carreras, en virtut del Decret 88/97, de 4-VII, 
(BOCAIB núm. 89, de 17-VII). 
 
 
 
 



 
 

III/ PRESSUPOST DEL CONSELL CONSULTIU PER A 1997 
 
 
 

La Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1997 (BOCAIB 
núm. 162, de 31-XII), ha mantingut, a la seva estructura, una 
secció pròpia i independent per al Consell Consultiu, la qual 
cosa garanteix l'autonomia orgànica i funcional. 
 

L'import global que es va preveure pressupostàriament per a 
1997 es va xifrar en 41.050.125 ptes, el qual va ser, per tant, 
lleugerament inferior als 42.037.032 ptes que es varen preveure 
per a 1996. Aquesta circumstància, juntament amb l'augment de 
l'activitat i de les sessions que s'hagueren de realitzar de 
manera indispensable per aprovar els 73 dictàmens emesos, va fer 
necessària la tramitació i l'aprovació per l'Hble. Sr. Conseller 
d'Economia i Hisenda d'un expedient de modificació de crèdit per 
un import de 5.000.000 ptes per ampliar la partida 23000.0 

Concretament, l'import pressupostat es desglossa en les 
següents partides de despeses: 
 
C AP SUBCPT  DENOMINACIÓ ECONÒMICA IMPORT 
 
1   DESPESES DE PERSONAL. 
 

12000  SOUS DEL GRUP A.................. 2.128.509 
12003  SOUS DEL GRUP D.................. 2.202.220 
12004  SOUS DEL GRUP E.................. 1.005.215 
12005  TRIENNIS............................ 81.724 
12100  COMPLEMENT DE DEST............... 2.370.406 
12101  COMPLEMENT ESPECÍFIC............. 2.384.376 
12102  COMPLEMENT DE PRODUCT. COMP...... 2.230.901 
12103  INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA....... 254.846 
12109  ALTRES COMPLEMENTS................... 1.000 
15000  PRODUCTIVITAT........................ 1.000 
15100  GRATIFICACIONS....................... 1.000 
16000  QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL.... 3.184.928 

 
TOTAL CAPÍTOL 1................. 15.846.125 

 
 
 
2   DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 
 

20200  LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONST. 300.000 
21200  REPAR., MANT. CONS. EDIF. ........... 1.000 
21500  "        "     " MOBILIARI..........  1.000 
21600  "        "     " EQUIP.INF........... 1.000 
21900  "        "     " ALTRE INMOB.MAT... 400.000 
22000  MATERIAL OFICINA ................ 1.000.000 
22102  EDI GESA .......................... 500.000 
22106  PRODUCTES FARMACÈUTICS............. 100.000 
22109  ALTRES SUBMINISTRAMENTS............ 300.000 
22200  EDI TELEFÒNICA .................. 1.100.000 



22209  ALTRES............................. 500.000 
22601  ATENCIONS PROTOCOL.I DE REPRES... 2.000.000 
22602  PUBLICITAT I PROPAGANDA ............. 1.000 
22700  NETEJA I ENDREÇ.................... 600.000 
22706  ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS....... 2.000.000 
23000  DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS... 14.000.000 

 
TOTAL CAPÍTOL 2 ................ 22.804.000 

 
 
6   INVERSIONS REALS. 

62000  I.R.: INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA  
AL FUNCIONAMENT............. 2.400.000 

 
TOTAL CAPÍTOL 6.................. 2.400.000 

 
 

TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE COST... 40.050.125 
 
 
 
 
 
 

VI/ REUNIONS QUE S'HAN REALITZAT DURANT 1997 
 
 
 

A l'any 1997 el Consell Consultiu de les Illes Balears s'ha 
reunit en les dates següents: 
 

-16 de gener  
-6 de febrer  
-11 i 20 de març  
-9 i 29 d'abril  
-20 de maig  
-5 i 24 de juny  
-10 i 29 de juliol  
-11 i 30 de setembre  
-30 d'octubre  
-25 de novembre 
-18 de desembre  

 
 

Es varen fer, per tant, setze reunions. El secretari va 
estendre les actes corresponents que, una vegada aprovades, estan 
arxivades amb el vistiplau de l'Hble. Sr. President. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V/ DICTÀMENS EMESOS  

 
 
 

Ja hem fet ressalt d'un augment del 75% del nombre de 
dictàmens en relació a l'exercici anterior. Es va arribar a la 
xifra de 73 dictàmens. 

Quant al seu contingut cal destacar el següent: 
 

1r/ Per primer cop el Consell Consultiu de les Illes Balears 
ha emès un dictamen relatiu a l'exercici, per part del Govern 
Balear, de la potestat de legislació delegada atorgada per 
l'article 27.1r de l'Estatut d'autonomia. Es tracta del Text 
refós de la Llei de taxes de la Comunitat Autònoma que va 
esdevenir el dictamen núm. 63/97. 
 

2n/ S'ha mantingut el percentatge, al voltant del 50%, de 
dictàmens relatius als projectes de disposicions reglamentaries 
que se dicten en execució de les lleis. Concretament, s'han emès 
35 dictàmens que versen sobre aquesta matèria. 
 

3r/ Han augmentat de tres a vuit els dictàmens emesos en els 
procediments de modificació de planejament per a la protecció i 
intangibilitat de les zones verdes i espais lliures públics. 
 

4t/ En matèria de responsabilitat patrimonial el més 
rellevant és, sens dubte, el contingut dels dictàmens núm. 55 i 
71/97,  sol⋅licitats pels Ajuntaments de Palma de Mallorca i 
Alaior, respectivament, d'acord amb els quals els termes de la 
Llei 5/93, de 15/VI, creadora del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, no permeten la intervenció, ni preceptiva ni 
facultativa, de l'Alt Cos Consultiu en relació amb els expedients 
de responsabilitat patrimonial tramitats per les Corporacions 
Locals de les Illes Balears, com tampoc abans podien dirigir-se 
al Consell d'Estat. 
 

5è/ Els expedients relatius a contractació administrativa 
han minvat de 8 a 7, ja que els dictàmens emesos en relació a 
plecs de condicions generals de contractació han estat menys 
nombrosos, malgrat això es mantenen els supòsits de modificació i 
resolució de contractes. 
 

6è/ A la matèria de revisió d'ofici s'ha passat de quatre a 
onze dictàmens, dels quals la meitat procedeixen de sol⋅licituds 
formulades per les distintes Corporacions locals de Balears. 
 

7è/ Finalment s'han emès altres dictàmens en matèries més 
difícilment classificables com poden ser els relatius a 
conflictes de competències entre Corporacions locals; a la 
incidència de l'article 166.3r de la Llei estatal 13/96, de 
30/XII, que suprimeix la necessitat de llicència municipal 
d'obres en relació amb els aeroports, sobre la Llei 10/90, de 23 
d'octubre, de disciplina urbanística a Balears o a la recuperació 
del bé d'interès cultural del Camí de Cavalls de Menorca. 
 
 



D'una forma més detallada els dictàmens emesos, agrupats per 
matèries, poden classificar-se de la manera següent: 
 
 

1. LEGISLACIÓ DELEGADA: S'ha emès el dictamen següent: 
 

- Dictamen núm. 63/97, relatiu al Projecte de decret 
legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
aprovat a la sessió de 30/IX/97. 

 
 

2. DESPLEGAMENT REGLAMENTARI:  
 

a) Activitats Comunitàries a l'estranger
 

- Dictamen núm. 52/97, relatiu al Projecte de decret de 
modificació del Decret 77/1995, de 3 d'agost, pel qual es 
regula el funcionament del Consell de Comunitats Balears 
assentades fora del territori balear, aprovat a la sessió 
de 29/VII/97. 

 
 

b) Sanitat i Consum 
 

- Dictamen núm. 21/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual s'estableixen els criteris de concurrència i valoració 
dels mèrits i del procediment en matèria d'autoritzacions 
de farmàcies, que va ser aprovat a la sessió de 9/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 49/97, relatiu al Projecte de decret que 
aprova el Reglament de policia sanitària Mortuòria de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que va ser aprovat 
a la sessió de 10/VII/97. 

 
- Dictamen núm. 67/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual se regula el dret a la informació sobre els serveis 
mortuoris i funeraris a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, aprovat a la sessió de 25/XI/97. 

 
- Dictamen núm. 68/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual se regulen els serveis d'instal⋅lació, de reparació i 
de revisió a domicili de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, aprovat a la sessió de 25/XI/97. 

 
 

c) Economia, Hisenda i Patrimoni 
 

- Dictamen núm. 5/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual s'aprova el Reglament de Casinos de joc de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat a la 
sessió de 6/II/97. 

 
- Dictamen núm. 54/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 
1/1986, de 5 de febrer, de Finances i de les lleis de 
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes 



Balears, aprovat a la sessió de 29/VII/97. 
 
- Dictamen núm. 58/97, relatiu al Projecte de decret 
relatiu a l'acreditació del compliment de les obligacions 
tributàries o d'altre tipus, en relació a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, aprovat a la sessió 
d'11/IX/97.  

 
 

d) Procediments Administratius
 

- Dictamen núm. 38/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es regula el procediment administratiu aplicable a 
instal⋅lacions elèctriques de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, aprovat a la sessió de 24/VI/97. 

 
 

e) Funció Pública
 

- Dictàmens núm. 18/97 i 34/97, relatius al Projecte de 
decret pel qual es regula el règim retributiu i de 
condicions de treball del personal funcionari de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que ocupa llocs en 
el Servei Balear de la Salut, aprovats en sessions de 
20/III/97 i 5/VI/97, respectivament. 

 
- Dictamen núm. 47/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es regula la Inspecció General de Serveis de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, aprovat a la sessió 10/VII/97. 

 
 

f) Policia Comercial i Industrial 
 

- Dictamen núm. 24/97, relatiu a Projecte de decret de 
regulació de les dates d'inici i finalització de les dues 
temporades anuals de rebaixes, aprovat a la sessió de 
29/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 40/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es constitueix l'empresa pública "Institut Balear de 
Desenvolupament Industrial", aprovat a la sessió de 
24/VI/97. 

 
 

g) Transports
 

- Dictamen núm. 36/97, relatiu al Projecte de decret 
regulador dels transports turístics terrestres a l'àmbit de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat a la 
sessió de 5/VI/97. 

 
 
h) Cultura, Educació i Esports 

 
- Dictamen núm. 22/97, relatiu al Projecte de decret de 
modificació del Decret 120/1994, de 15 de desembre, pel 



qual s'aprova el Reglament de funcionament del conservatori 
professional de música i dansa de Balears, aprovat a la 
sessió de 9/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 29/97, relatiu al Projecte de decret que 
regula la constitució i funcionament dels clubs esportius a 
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
aprovat a la sessió de 20/V/97. 

 
- Dictamen núm. 39/97, relatiu al Projecte de decret que 
regula l'ús i l'ensenyament en llengua catalana, pròpia de 
les Illes Balears, en els centres docents no universitaris 
de les Illes Balears, aprovat a la sessió de 24/VI/97. 

 
- Dictamen núm. 60/97, relatiu al projecte de modificació 
de la Disposició Addicional Cinquena dels Estatuts de la 
Universitat de les Illes Balears, aprovat a la sessió de 
30/IX/97. 

 
 

i) Urbanisme i Medi Ambient 
 

- Dictamen núm. 28/97, relatiu al Projecte de decret de 
creació i règim jurídic de l'Institut Balear de la 
Naturalesa, aprovat a la sessió 29/IV/97. 
 
- Dictamen núm. 31/97, relatiu a Projecte de decret pel 
qual es regula la formulació a instància de part i sense 
concurs de programes d'actuació urbanística, aprovat a la 
sessió de 20/V/97. 
 
- Dictamen núm. 66/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es modifica la determinació de les àrees d'alzinar 
protegides, aprovades per Decret 86/1992, de 18 de 
novembre, aprovat a la sessió de 30/X/97. 

 
 

j) Radiodifusió
 

- Dictamen núm. 16/97, Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 86/1995, de 7 de setembre, regulador del 
règim i procediment de concessió d'emissores de 
radiodifusió sonora amb modulació de freqüència a l'àmbit 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat a la 
sessió de 20/III/97. 

 
 

k) Turisme
 

- Dictamen núm. 19/97, relatiu al Projecte de decret 
d'agències de viatges, aprovat a la sessió de 9/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 51/97, relatiu al Projecte de decret que 
regula determinats aspectes del dret d'aprofitament per 
torns de bens immobles, aprovat a la sessió de 29/VII/97. 

 
 
l) Menors



- Dictamen núm. 12/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual s'ordena a l'àmbit territorial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, l'establiment i la regulació 
dels requisits per a l'acreditació i l'habilitació de les 
entitats col⋅laboradores de l'Administració en matèria de 
custòdia de menors i integració familiar, aprovat a la 
sessió d'11/III/97. 

 
- Dictamen núm. 53/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual s'aprova el Reglament d'acolliments familiars i 
adopció, aprovat a la sessió de 29/VII/97 

 
 

m) Contractació Administrativa 
 

- Dictamen núm. 3/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es crea la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, el Registre de contractes i el Registre de 
contractistes, aprovat a la sessió de 16/I/97. 

 
- Dictamen núm. 46/97, relatiu al Projecte de decret de 
modificació del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es 
crea la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el 
Registre de Contractes i el Registre de Contractistes, 
aprovat a la sessió de 10/VII/97. 

 
- Dictamen núm. 70/97, relatiu al Projecte de decret de 
modificació del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es 
crea la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, el 
Registre de Contractes i el Registre de Contractistes, 
aprovat a la sessió de 25/XI/97. 

 
- Dictamen núm. 73/97, relatiu al Projecte d'ordre per la 
qual es desenrotlla la regulació dels Registres de 
Contractes i Contractistes, aprovat a la sessió de 
18/XII/97. 

 
 

n) Arquitectura i Habitatge
 

- Dictàmens núm. 35/97 i 59/97, relatius al Projecte de 
decret pel qual es regulen les condicions de 
dimensionament, d'higiene i d'instal⋅lacions per al disseny 
i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de 
cèdules d'habitabilitat, aprovats a les sessions de 5/VI/97 
i 30/IX/97, respectivament. 

 
 

o) Treball i Formació
 

- Dictamen núm. 15/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es crea la Mesa de Diàleg Social, aprovat a la sessió 
de 20/III/97. 

 
- Dictamen núm. 25/97, relatiu al Projecte de decret pel 
qual es crea el Consell Balear de Salut Laboral, aprovat a 



la sessió de 29/IV/97. 
 

3. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA:  
 

- Dictamen núm. 2/97, relatiu a la modificació puntual del 
Pla General d'Ordenació Urbana d'Alaior (Polígon II), 
aprovat a la sessió de 16/I/97. 

 
- Dictamen núm. 14/97, relatiu a la modificació de les 
normes subsidiàries del terme municipal de Vilafranca de 
Bonany, aprovat a la sessió d'11/III/97. 

 
- Dictamen núm. 27/97, relatiu a la modificació del Pla 
Parcial, polígon 15 de Cala d'Or, en el terme municipal de 
Santanyí, aprovat a la sessió de 29/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 37/97, relatiu a modificació del Pla 
General d'Ordenació Urbana del terme municipal de 
Llucmajor, per fer intercanvi entre una zona de equipament 
i un espai lliure a Son Verí (s'Arenal), aprovat a la 
sessió de 5/VI/97. 

 
- Dictamen núm. 44/97, relatiu a la modificació del Pla 
General d'Ordenació Urbana del terme municipal de Sóller, 
referent a la implantació d'una estació de servei, unes 
dependències per a la Creu Roja i un quarter per a la 
Guàrdia Civil, aprovat a la sessió de 10/VII/97. 

 
- Dictamen núm. 50/97, relatiu a la modificació del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, zona verda Canal 
Salat, aprovat a la sessió de 29/VII/97. 

 
- Dictamen núm. 61/97, relatiu a la modificació Puntual del 
Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa, (reclassificació 
terrenys de la finca Es Raspallar), aprovat a la sessió de 
30/IX/97. 

 
- Dictamen núm. 69/97, relatiu a la modificació del Pla 
General d'Ordenació Urbana de Maó, a l'entorn del Museu de 
Menorca i l'Església de San Francesc, aprovat a la sessió 
de 25/XI/97. 

 
 

4. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL:  
 

- Dictamen núm. 1/97, relatiu a la petició d'indemnització 
per danys i perjudicis soferts en el centre de salut 
d'Artà, aprovat a la sessió de 16/I/97. 

 
- Dictamen núm. 6/97, relatiu a petició d'indemnització per 
danys i perjudicis, aprovat a la sessió de 6/II/97. 

 
- Dictamen núm. 7/97, relatiu a petició d'indemnització per 
danys i perjudicis, aprovat a la sessió de 6/II/97. 

 
- Dictamen núm. 26/97, relatiu a petició d'indemnització 
per destrosses en un vehicle, aprovat a la sessió de 
29/IV/97. 



 
- Dictamen núm. 55/97, relatiu a la responsabilitat 
patrimonial arran d'accident de circulació, sol⋅licitat per 
l'Excm. Ajuntament de Palma de Mallorca, aprovat a la 
sessió d'11/IX/97. 

 
- Dictamen núm. 71/97, relatiu al reconeixement de la 
responsabilitat patrimonial per part de l'Ajuntament 
d'Alaior, aprovat a la sessió de 25/XI/97. 

 
 

5. REVISIÓ D'OFICI:  
 

- Dictàmens núm. 4/97 i 23/97, relatius a revisió d'ofici 
per nul⋅litat de ple dret de la liquidació practicada per 
l'impost sobre instal⋅lacions que incideixen en el medi 
ambient, corresponents a l'any 1992, aprovats a les 
sessions de 16/I/97 i 29/IV/97, respectivament. 

 
- Dictamen núm. 8/97, relatiu a revisió d'ofici per 
nul⋅litat de ple dret de la llicència concedida per obres 
consistents en la construcció d'una piscina, un bany i una 
pèrgola a la finca C.M., de l'Ajuntament de Mancor de la 
Vall, aprovat a la sessió de 6/II/97. 

 
- Dictamen núm. 11/97, relatiu a la revisió d'ofici per 
nul⋅litat de ple dret de la resolució núm. 131/96, de 14 de 
març, aprovat a la sessió d'11/III/97. 

 
- Dictamen núm. 13/97, relatiu a la revisió de l'acord de 
l'Ajuntament de Muro sobre aprovació de les bases del plec 
de condicions per a l'adjudicació de un Mini-tren, aprovat 
a la sessió d'11/III/97. 

 
- Dictamen núm. 20/97, relatiu al recurs extraordinari de 
revisió presentat contra la resolució de l'expedient 
d'autorització d'oficina de farmàcia a la zona de ses 
Fontanelles del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia 
(Eivissa), aprovat a la sessió de 9/IV/97. 

 
- Dictamen núm. 32/97, relatiu a la declaració de nul⋅litat 
de les actuacions de la Junta Electoral de la Federació 
Balear de Tennis, aprovat a la sessió de 20/V/97. 

 
- Dictàmens núm. 42/97 i 64/97, relatius a sol⋅licitud 
d'anul⋅lació de l'adjudicació d'assistència tècnica per part 
de l'Ajuntament de Calvià, a l'Empresa "Estrategia Local", 
aprovats a les sessions de 24/VI/97 i 30/X/97, 
respectivament. 

 
- Dictamen núm. 45/97, relatiu a la sol⋅licitud d'anul⋅lació 
de la concessió de la Instal⋅lació A3/B3 per part de 
l'Ajuntament de Muro, i la seva consegüent demolició, 
aprovat a la sessió de 10/VII/97. 

 



- Dictamen núm. 57/97, relatiu a recurs extraordinari de 
revisió i acció de nul⋅litat contra l'aprovació definitiva 
de la modificació del Pla Parcial Son Gual I, (Ajuntament 
de Palma), aprovat a la sessió d'11/IX/97. 

 
6. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA:  

 
- Dictàmens núm. 9/97 i 10/97, relatius a plecs de 
condicions generals per obres i instal⋅lacions i condicions 
particulars per contractes de serveis, respectivament, de 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu (Eivissa), aprovats 
en sessió d'11/III/97. 

 
- Dictamen núm. 43/97, relatiu a la resolució de 
l'Ajuntament de Sta. Eugènia per la qual es concedeix 
l'explotació d'instal⋅lacions del poliesportiu municipal, 
aprovat a la sessió de 24/VI/97. 
 
- Dictàmens núm. 48/97 i 72/97, relatius a la resolució del 
contracte de la concessió de la construcció d'un bloc de 
nínxols en el cementeri municipal de Felanitx i la 
prestació del servei de cessió a particulars dels  drets 
funeraris, aprovats a les sessions de 10/VII i 18/XII de 
1997, respectivament. 

 
- Dictamen núm. 62/97, relatiu a la modificació del 
contracte d'arrendament per a la renovació i extensió de 
l'equipament informàtic del Consell Insular de Menorca, 
aprovat a la sessió de 30/IX/97. 

 
- Dictamen núm. 65/97, relatiu a la resolució de 
concessions administratives atorgades per l'Ajuntament de 
Muro, aprovat a la sessió de 30/X/97. 

 
 

7. ALTRES MATÈRIES: 
 
 

- Dictamen núm. 17/97, relatiu al conflicte de competències 
entre corporacions locals, aprovat a la sessió de 
20/III/97. 

 
- Dictamen núm. 30/97, relatiu a la incidència de l'art. 
166.3 de la Llei 13/96, de 30/12, sobre mesures fiscals, 
administratives i d'ordre social a la Llei balear de 
disciplina urbanística 10/90, de 23 d'octubre, aprovat a la 
sessió de 20/V/97. 

 
- Dictamen núm. 33/97, relatiu a la sol⋅licitud 
d'autorització prèvia d'obertura i classificació del 
camping Ca'n Marí de l'illa de Formentera, aprovat a la 
sessió de 20/V/97. 
 
- Dictamen núm. 41/97, relatiu al conflicte de competències 
entre corporacions locals, aprovat a la sessió de 24/VI/97. 

 
- Dictamen núm. 56/97, relatiu a la recuperació del be 



d'interès cultural del camí de cavalls de Menorca, aprovat 
a la sessió d'11/IX/97. 

 
 
 

Els dictàmens 1,2,3,5,6,7,8,11,12, i 29 de 1997 corresponen 
a expedients iniciats durant l'any 1996. 

Els expedients núm. 56, 57, i 58 de 1997, a 31 de desembre 
estaven pendents d'emetre dictamen. 
 
 
 
 

VI/ PUBLICACIÓ DE LA DOCTRINA LEGAL DEL CONSELL 
CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 

 
 

Per donar compliment a l'article 33 del Decret 118/1993, de 
14 d'octubre, el Consell Consultiu continua amb la tasca de 
publicació dels dictàmens emesos. Així, en el moment de presentar 
aquesta Memòria ja s'ha publicat el Tom IV de dictàmens que 
recull tots els que s'han emès l'any 1997. 
 

D'altra banda, es continuarà amb la tramesa del Tom de 
dictàmens al Consell d'Estat i demés Consells Consultius de les 
distintes Comunitats Autònomes, a les Administracions autonòmica, 
insular i local de Balears, a l'Administració de Justícia a les 
Illes Balears, a les distintes Universitats  i als Organismes, 
Institucions i persones que es considerin d'interès. 
 
 
 
 

VII/ MESURES QUE COADJUVIN AL MILLOR FUNCIONAMENT 
DE L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 

 
 
 

1a/ El Consell Consultiu ha ressaltat, de manera repetida 
des de la seva primera memòria anual, la conveniència de regular, 
mitjançant una llei del Parlament balear, el procediment propi 
d'elaboració de disposicions generals autonòmiques. El contingut 
de l'art. 24 de la recent publicada Llei estatal 50/1997, de 27 
de novembre, del Govern, no elimina aquesta conveniència puix que 
el seu objectiu és, únicament, el procediment d'elaboració dels 
reglaments per part del Govern de la Nació. 
 
 

2a/ La conclusió que s'ha obtingut en els dictàmens núm. 55 
i 71/1997, exclueix la competència del Consell Consultiu per 
intervenir, mitjançant dictamen, en els procediments de 
responsabilitat patrimonial que afectin a Corporacions Locals de 
Balears, no és satisfactòria. El nombre, relativament reduït, de 
corporacions locals que hi ha a les Illes Balears (67 Municipis i 
3 Consells Insulars) possibiliten allò que probablement no va ser 
possible a l'hora d'organitzar l'àmbit d'actuació del Consell 
d'Estat, és a dir, el dictamen preceptiu del Consell Consultiu en 



els expedients de responsabilitat patrimonial que tramitin les 
corporacions locals, el qual seria convenient, encara que per 
aconseguir-ho fos necessari incrementar l'estructura i mitjans 
del Consell Consultiu, perquè introduís, en matèria tan delicada 
com la responsabilitat patrimonial de les Administracions 
Públiques, un assessorament d'un alt nivell tècnic, que per raó 
de la independència orgànica i funcional de les Administracions, 
compliria una funció de garantia en benefici del ciutadà. 

Per fer-ho possible, és obvi que s'hauria de modificar la 
Llei 5/93, de 15 de juny i, concretament, la redacció de 
l'article 10.6è, apartat a). 
 
 

3a/ Per acabar, cal esmentar de forma reiterativa la 
necessitat de millorar la tramesa i el contingut dels expedients 
que es trameten al Consell Consultiu, quant això constitueix un 
objectiu permanent, s'ha de centrar l'atenció en el compliment 
del requisit exigit a l'art. 3.3r de la Llei 5/93, el qual obliga 
a utilitzar la fórmula "d'acord amb el Consell Consultiu" u "oït 
el Consell Consultiu", en els expedients sobre els quals hagués 
recaigut dictamen i en l'obligació, establerta a l'art. 25.2n del 
Decret 118/93, de 14/X, de trametre al Consell Consultiu, en el 
termini de 15 dies, la resolució o aprovació que recaigui a 
l'expedient dictaminat. 
 

Palma de Mallorca, 20 de febrer de 1998 
El secretari 
Pedro A. Aguiló Monjo 

VP 
El president 
Miguel Coll Carreras 


