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I. INTRODUCCIÓ  
 
 
La Memòria anual, exigida per l’art. 14 de la Llei 5/93, de 15-VI, creadora del Consell 

Consultiu i regulada per l’art. 39 del Decret 118/93, de 14-X, té per objecte donar compte al 
Consell de Govern de l’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici anterior i exposar les 
suggerències oportunes que permetin millorar l’actuació de les Administracions de la nostra 
Comunitat Autònoma. 

 
El caràcter públic i solemne de la sessió de lectura i aprovació de la Memòria anual 

permet, mitjançant la ressonància en els mitjans de comunicació, el coneixement, per part dels 
ciutadans, de l’activitat assessora realitzada. A més a més, es publica en el Volum anual dels 
dictàmens de l’exercici  –que el d’aquest any és el cinquè que ha publicat el Consell Consultiu-,  
la qual cosa permet i facilita la consulta de la doctrina legal establerta. 

 
El cinquè exercici complet que ha tancat el Consell Consultiu es caracteritza per les 

següents notes generals: 
 
1ª. Consolidació definitiva de la Institució i estabilització del nivell d’activitat 
desenvolupada. S’ha mantingut el nombre de sessions celebrades, se n’han realitzat 15 i 
ha disminuït, lleugerament, el nombre de dictàmens emesos, que han estat 56. 

 
2ª. L’objectiu, que es va marcar a l’inici de les activitats del Consell Consultiu, de no 
acumular retard en l’elaboració dels dictàmens continua assolint-se de tal forma que la 
celeritat en la realització i aprovació dels dictàmens segueix essent nota característica. 
Dels 68 expedients que han tengut entrada en el Consell Consultiu, 56 han estat resolts 
durant 1998, mitjançant l’emissió del dictamen corresponent. Els 17 que varen quedar 
pendents s’han aprovat aquest any 1999: 9 a la sessió de 12 de gener, 7 a la de 26 de 
gener i l’últim a la d’11 de febrer. 

 
3ª. Manteniment de l’austeritat pressupostària i de la 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 
 
 
No s’ha produït cap modificació durant 1998, ni en la normativa reguladora ni en la 

composició del Consell Consultiu, no obstant això, cal assenyalar que el Boletín Oficial del 
Estado de dia 9 de gener de 1999 ha publicat la Llei Orgànica 3/99, de 8 de gener, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la qual fa referència, a l’art. 41, al Consell Consultiu 
en els següents termes: 

 
1º. El Consejo Consultivo de las Islas Baleares es el órgano superior de consulta de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. 



2º. El Consejo Consultivo estará integrado por siete juristas de reconocido prestigio, tres de los cuales serán 
elegidos por el Parlamento mediante el voto favorable de las tres quintas partes de los diputados. 
3º. Una Ley del Parlamento regulará su organización y funcionamiento. 
 
 
 
Cal assenyalar la transcendència que el Consell Consultiu hagi merescut la consideració 

de superior òrgan de consulta amb rellevància estatutària, no tan sols perquè el contingut de l’art. 
41, abans esmentat, queda protegit, fins i tot enfront al legislador, per la particular “rigidesa” del 
sistema de reforma de l’Estatut d’Autonomia que preveu l’art. 76 d’aquesta norma, sinó també 
pel realçament que li atorga la seva configuració estatutària com a òrgan integrant de l’entramat 
institucional de la Comunitat Autònoma. 

 
 
 
 
III. PRESSUPOST DEL CONSELL CONSULTIU PER A 1998 
 
 
El Consell Consultiu ha mantingut durant 1998 la secció 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 1998 va ser de 51.031.737 

pessetes que es desglossen en les següents partides de despeses: 
 
 

 PARTIDES DE DESPESES 
 
 
 
C AP SUBCPT  DENOMINACIÓ ECONÒMICA   IMPORT 
 
1   DESPESES DE PERSONAL. 
 

12000  SOUS DEL GRUP A. ..................................................2.173.217 
12003  SOUS DEL GRUP D. ..................................................2.248.466 
12004  SOUS DEL GRUP E ...................................................1.026.338 
12005  TRIENNIS ........................................................................83.440 
12100  COMPLEMENT DE DEST.........................................2.646.778 
12101  COMPLEMENT ESPECÍFIC .....................................2.434.446 
12102  COMPLEMENT DE PRODUCT. COMP...................2.277.751 
12103  INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA .......................260.197 
12109  ALTRES COMPLEMENTS...............................................1.021 
15000  PRODUCTIVITAT.............................................................1.021 
15100  GRATIFICACIONS ...........................................................1.021 
16000  QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL .................3.125.038 

 
TOTAL CAPÍTOL 1 ...............................................16.278.734 
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2   DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 
 

 
21200  REPAR., MANT. CONS. EDIF. ...................................300.000 
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 ...................................50.000 
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..................23.500.000 

 
TOTAL CAPÍTOL 2 ..............................................32.353.000 

 
 
6   INVERSIONS REALS. 

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

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

 
 

TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE COST.......51.031.734 
 
 
 
   TOTAL PROGRAMA    51.031.734  
 
     
    TOTAL SECCIÓ     51.031.734 
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IV. SESSIONS CELEBRADES DURANT 1998 
 
 
Durant 1998 el Consell Consultiu de les Illes Balears s’ha reunit en les següents dates: 

 
• 27 de gener 
• 24 de febrer 
• 19 de març 
• 14 d’abril 
• 5 i 22 de maig 
• 5 de juny 
• 10 i 28 de juliol 
• 3 i 23 de setembre 
• 28 d’octubre 
• 30 de novembre 
• 3 i 15 de desembre 
 
De cada una de les sessions, el secretari va estendre l’acta corresponent que, un cop 

aprovada, consta arxivada amb el vistiplau de l’Honorable Senyor President. 
 
 
 
V. DICTÀMENS EMESOS 
 
 
Amb caràcter general els 56 dictàmens emesos durant 1998 es distribueixen de la següent 

manera: 26 es refereixen a reglaments executius, és a dir a Projectes de decret dictats per 
desenrotllar les lleis; 14 varen tenir per objecte peticions d’indemnització per responsabilitat 
patrimonial de la Comunitat Autònoma; 6 sobre procediments de modificació de planejament 
urbanístic municipal que afectava a zones verdes o espais lliures públics; 4 es relacionen amb les 
matèries de contractes i concessions administratives; 4 s’han emès en relació a expedients de 
revisió d’ofici i, per últim, 2 de caràcter facultatiu i referits a l’arxiu de protocols notarials, a 
sol·licitud del president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Dictamen núm.26/98, de 
14/VII/98) i a la personalitat jurídica de la societat rural menorquina, a sol·licitud del president 
del Consell Insular de Menorca (Dictamen núm. 28/98, de 4/IX/98). 

 
D’altra banda, els quatre únics expedients corresponents a 1997 que restaven pendents al 

final de l’exercici varen ser evacuats, mitjançant l’aprovació de l’oportú dictamen, en la sessió 
celebrada el 27/I/98. De la mateixa manera, els 17 expedients en tràmit a 31/XII/98 han estat 
dictaminats en les sessions celebrades durant els mesos de gener i febrer. Això demostra que el 
Consell Consultiu manté la celeritat exigible en l’emissió dels dictàmens sense retardar el 
compliment eficaç de la seva tasca.  

 
 

D’una forma més detallada els dictàmens emesos, agrupats per matèries, poden 
classificar-se de la següent manera: 
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A) DESPLEGAMENT REGLAMENTARI 
 

 
1. Dictamen núm. 1/98, relatiu al  Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament que 

desenrotlla la Llei 2/96, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del 
Govern i d’alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a 
l‘expedient núm. 57/97, aprovat a la sessió de 27/I/98. 

 
2. Dictamen núm. 2/98, relatiu al Projecte de decret de creació i regulació del Registre Únic 

de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’organització de 
l’exercici del protectorat, corresponent a l’expedient núm. 56/97, aprovat a la sessió de 
27/I/98. 

 
3. Dictamen núm. 4/98, relatiu al Projecte de decret sobre règim jurídic d’autoritzacions de 

transport per carretera de viatgers i mercaderies, corresponent a l’expedient núm.1/98, 
aprovat a la sessió de 24/II/98. 

 
4. Dictamen  núm. 6/98, relatiu al Projecte de decret que regula el procediment de selecció 

del personal interí de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a 
l’expedient núm. 2/98, aprovat a la sessió de 19/III/98. 

 
5. Dictamen núm.7/98, relatiu al Projecte de decret que regula el règim d’establiment, 

modificació i convenis del segon cicle de l’educació infantil, corresponent a l’expedient 
núm. 7/98, aprovat a la sessió de 19/III/98. 

 
6. Dictamen núm. 8/98, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Territorial de 

les Illes Balears en matèria de protecció civil, corresponent a l’expedient núm. 5/98, 
aprovat a la sessió de 14/IV/98.  

 
7. Dictamen núm. 10/98, relatiu al Projecte de decret de modificació de determinats articles 

del Decret 33/94, de 28/3, pel qual s’aprova el Reglament de provisió de llocs de feina i 
promoció professional de funcionaris al servei de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de las Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 8/98, aprovat a la sessió 
de 14/IV/98. 

 
8. Dictamen núm. 11/98, relatiu al Projecte de decret que aprova les mesures transitòries 

relatives al procediment d’expedició d’autoritzacions prèvies i d’obertura de 
construccions, obres i instal·lacions d’empreses i activitats turístiques, corresponent a 
l’expedient núm. 3/98, aprovat a la sessió de 5/V/98. 

 
 

9. Dictamen núm. 12/98, relatiu al Projecte de decret regulador dels habitatges turístics 
vacacionals en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears, corresponent a 
l’expedient núm. 4/98, aprovat a la sessió de 5/V/98. 

 
 



 7

 
 
 
 

10. Dictamen núm. 13/98, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de 
l’Institut Balear de l’Aigua i l’Energia, corresponent a l’expedient núm. 10/98, aprovat a 
la sessió de 5/V/98. 

 
11. Dictamen núm. 15/98, relatiu al Projecte de decret de modificació de l’annex I del Decret 

192/96, de 25/X, d’organització del Servei Balear de la Salut i de creació de l’empresa 
pública Gestió Sanitària de Mallorca, corresponent a l’expedient núm. 9/98, aprovat a la 
sessió de 22/V/98. 

 
12. Dictamen núm. 20/98, relatiu al Projecte de decret d’organització i funcionament de 

l’Institut Balear d’Afers Socials, corresponent a l’expedient núm. 18/98, aprovat a la 
sessió de 5/VI/98. 

 
13. Dictamen núm. 24/98, relatiu al Projecte de decret que regula la composició i funcions de 

la Comissió d’Artesania de les Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 20/98, 
aprovat a la sessió de 10/VII/98. 

  
14. Dictamen núm. 31/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se crea el "Registre Especial 

de serveis de prevenció aliens, entitats o persones autoritzades per desenrotllar auditories 
i entitats públiques o privades que desenvolupen i certifiquen activitats formatives en 
matèria de prevenció de riscs laborals”, corresponent a l’expedient núm. 27/98, aprovat a 
la sessió de 28/VII/98. 

 
15. Dictamen núm. 35/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se regula la percepció 

d’indemnitzacions dels membres del Consell Assessor de RTVE en les Illes Balears, 
corresponent a l’expedient núm. 35/98, aprovat a la sessió de 3/IX/98. 

 
16. Dictamen núm. 37/98, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 20/97, de 

7/II, pel qual es crea la Junta Consultiva de Contractació, el Registre de Contractes i el 
Registre de Contractistes, corresponent a l’expedient núm. 32/98, aprovat a la sessió de 
23/IX/98. 

 
17. Dictamen núm. 38/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se modifica el Decret 110/97, 

d’1/VIII, de constitució de l’empresa pública “Institut Balear de Desenvolupament 
Industrial”, corresponent a l’expedient núm. 33/98, aprovat a la sessió de 23/IX/98. 

 
18. Dictamen núm. 42/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se regula la Comissió 

Interdepartamental de Ciència i Tecnologia, corresponent a l’expedient núm. 37/98, 
aprovat a la sessió de 28/X/98. 

 
19. Dictamen núm. 44/98, relatiu al Projecte de decret pel qual es desenvolupen determinats 

aspectes de la Llei de Finances i de les Lleis de Pressuposts Generals de la Comunitat 
Autònoma de las Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 51/98, aprovat a la sessió 
de 28/X/98. 
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20. Dictamen núm. 48/98, relatiu al Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 9/97, 
de 22/12, de diverses mesures tributàries i administratives de la Comunitat Autònoma de 
las Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 54/98, aprovat a la sessió de 30/XI/98. 

 
 
21. Dictamen núm. 50/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se regula i s’ordena una 

modalitat d’activitat d’oci i animació turística consistent en un joc d’atzar, corresponent a 
l’expedient núm. 50/98, aprovat a la sessió de 3/XII/98.  

 
22. Dictamen  núm. 52/98, relatiu al Projecte d’Ordre per la qual es desenrotlla la regulació 

del sistema de classificació de les empreses per contractar amb l’Administració en 
l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 
57/98, aprovat a la sessió de 3/XII/98. 

.  
23. Dictamen núm. 53/98, relatiu al Projecte de decret que regula el procediment per a la 

liquidació de les Cambres Agràries Locals i l’atribució del patrimoni d’aquestes, 
corresponent a l’expedient núm. 55/98, aprovat a la sessió de 15/XII/98. 

 
24. Dictamen núm. 54/98, relatiu al Projecte de decret pel qual se desenrotllen i 

complementen determinats preceptes de la Llei creadora del Consell de la Joventut de les 
Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 60/98, aprovat a la sessió de 15/XII/98. 

 
25. Dictamen núm. 55/98, relatiu al Projecte de decret que regula el Consell Assessor de 

Recerca i Desenvolupament Tecnològic, corresponent a l’expedient núm. 61/98, aprovat 
a la sessió de 15/XII/98. 

 
26. Dictamen núm. 56/98, relatiu al Projecte de decret que regula la composició i les 

funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears, corresponent a l’expedient núm. 
63/98, aprovat a la sessió de 15/XII/98. 

 
 
 
 

B) RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
 
 
1. Dictamen núm.3/98, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per danys produïts pel 

manteniment d'avals per obtenir i mantenir la suspensió durant la tramitació del procediment 
de reclamació econòmicoadministrativa, corresponent a l'expedient núm. 58/97, aprovat a la 
sessió de 27/I/98. 

 
2. Dictamen núm.9/98, relatiu a la petició d'indemnització derivada de l'anul·lació d’un acord 

denegatori  sobre la instal·lació d'un camping, corresponent a l'expedient núm. 6/98, aprovat 
a la sessió de 14/IV/98. 
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3. Dictamen núm. 16/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys soferts a causa de pluges, 

les quals provocaren la caiguda d'un mur i com a conseqüència es produïren danys a vehicles, 
corresponent a l'expedient núm. 12/98, aprovat a la sessió de 22/V/98. 

 
4. Dictamen núm. 17/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys produïts per accident de 

tràfic a la carretera C-713, corresponent a l'expedient núm. 13/98, aprovat a la sessió de 
22/V/98. 

 
5. Dictamen núm.19/98, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per danys soferts en murs d'un 

velòdrom com a conseqüència de la realització d'obres en una carretera autonòmica, 
corresponent a l'expedient núm.17/98 , aprovat a la sessió de 5/VI/98. 

 
6. Dictamen núm. 21/98, relatiu a la petició d'indemnització derivada de l'anul·lació d'un acte 

administratiu, corresponent a l'expedient núm. 20/98, aprovat a la sessió de 5/VI/98. 
 
7. Dictamen núm. 23/98, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per accident de circulació en la 

carretera comarcal C-713, corresponent a l'expedient núm. 14/98, aprovat a la sessió de 
10/VII/98. 

 
8. Dictamen núm. 29/98, relatiu a la petició d'indemnització per accident de tràfic succeït en la 

carretera C-710, p.k. 88,600, corresponent a l'expedient núm. 23/98, aprovat a la sessió de 
28/VII/98. 

 
9. Dictamen núm. 30/98, relatiu a la petició d'indemnització per accident de tràfic produït a la 

carretera C-713, p.k. 14,300, corresponent a l'expedient núm. 25/98, aprovat a la sessió de 
3/IX/98. 

 
10. Dictamen núm. 33/98, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per danys ocasionats a un 

menor per manipulació d'una maquina instal·lada en el Museu de Mallorca, corresponent a 
l'expedient núm. 30/98, aprovat a la sessió de 3/IX/98. 

 
11. Dictamen núm. 36/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys derivats de la 

desclassificació de terrenys en virtut de la Llei 1/91, de 30 de gener, del Parlament balear, 
corresponent a l'expedient núm. 31/98, aprovat a la sessió de 3/IX/98. 

 
12. Dictamen núm. 43/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys soferts en accident 

succeït en el carrer Generalísimo Franco d’Estellencs, corresponent a l'expedient núm. 39/98, 
aprovat a la sessió de 28/X/98. 

 
13. Dictamen núm. 45/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys soferts en accident de 

tràfic produït a la carretera PM-401, corresponent a l'expedient núm. 49/98, aprovat a la 
sessió de 30/XI/98. 

 
14. Dictamen núm. 47/98, relatiu a la petició d'indemnització per danys produïts a conseqüència 

del despreniment de roques sobre una carretera, corresponent a l'expedient núm. 54/98, 
aprovat a la sessió de 30/XI/98. 
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C) PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 

 
 
 
1. Dictamen núm. 5/98, relatiu a la modificació del Pla parcial del terme municipal de Santanyí, 

polígon 15 de Cala d'Or, corresponent a l'expedient núm. 15/97-bis, aprovat a la sessió de 
27/I/98. 

 
2. Dictamen núm. 14/98, relatiu a la modificació puntual de la zona verda (Canal Salat) del Pla 

General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, corresponent a l'expedient núm. 15/98, aprovat a 
la sessió de 5/V/98. 

 
3. Dictamen núm. 22/98, relatiu a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana 

de Palma de Mallorca en l'àrea de règim singular del Pla Especial de Reforma Interior de 
"Ses Estacions", corresponent a l'expedient núm. 19/98, aprovat a la sessió de 28/VII/98. 

 
4. Dictamen núm. 25/98, relatiu a la modificació puntual de la zona esportiva de Cala'n Bosch 

del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, corresponent a l'expedient núm. 24/98, 
aprovat a la sessió de 10/VII/98. 

 
5. Dictamen núm. 28/98, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

Planejament del terme municipal de Campos, corresponent a l'expedient núm. 19/97, aprovat 
a la sessió de 28/VII/98. 

 
6. Dictamen núm. 51/98, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del terme 

municipal de Ses Salines consistent en canvi d'alineació de la plaça de Ses Creus, 
corresponent a l'expedient núm. 56/98, aprovat a la sessió de 3/XII/98. 

 
 
 

D) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
 
 
1. Dictamen núm. 18/98, relatiu a la resolució per mutu acord del contracte d'obres de reforma i 

condicionament de Can Fàbregues, corresponent a l'expedient núm. 16/98, aprovat a la sessió 
de 5/VI/98. 

 
2. Dictamen núm. 27/98, relatiu a l’increment de tarifes de la concessió de l'explotació de 

l'aparcament subterrani del Passeig Mallorca, corresponent a l'expedient núm. 11/98, aprovat 
a la sessió de 10/VII/98. 

 
3. Dictamen núm. 41/98, relatiu a resolució de contracte d'arrendament de l'Ajuntament de 

Porreres sobre la finca Son Moranegrí, corresponent a l'expedient núm. 29/98, aprovat a la 
sessió de 28/X/98. 
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4. Dictamen núm. 46/98, relatiu a resolució de contracte de consultoria i assistència de 

l'Ajuntament de Santa Maria del Camí, corresponent a l'expedient núm. 52/98, aprovat a la 
sessió de 30/XI/98. 

 
 

 
E) REVISIÓ D'OFICI 

 
 
 
1. Dictamen núm. 34/98, relatiu a revisió d'ofici de l'acord de declaració d'urgent ocupació 

derivat de l'expedient d'expropiació forçosa per a la realització d'un carril de bicicletes entre 
ses Salines i Fornells del terme municipal de Mercadal, corresponent a l'expedient núm. 
34/98, aprovat a la sessió de 3/IX/98. 

 
2. Dictamen núm. 39/98, relatiu a revisió d'ofici de l'acord plenari de l'Ajuntament de 

Formentera sobre modificació del traçat d'un camí, corresponent a l'expedient núm. 36/98, 
aprovat a la sessió de 23/IX/98. 

 
3. Dictamen núm. 40/98, relatiu a revisió d'ofici de l'acord plenari de l'Ajuntament de Montuïri 

de concessió de drets funeraris sobre la sepultura núm. 35, del polígon 4 del Cementeri 
Municipal, corresponent a l'expedient núm. 38/98, aprovat a la sessió de 23/IX/98. 

 
4. Dictamen núm. 49/98, relatiu a revisió d'ofici de la resolució de la Conselleria de la Funció 

Pública i Interior de convocatòria de determinades proves selectives, corresponent a 
l'expedient núm. 58/98, aprovat a la sessió de 30/XI/98. 

 
 

 
F) DICTÀMENS FACULTATIUS 

 
 
 
1. Dictamen núm. 26/98, sol·licitat pel Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autònoma, a 

instància del Consell Insular d'Eivissa i Formentera sobre arxiu de protocols notarials, 
corresponent a l'expedient núm. 26/98, aprovat a la sessió de 10/VII/98. 

 
2. Dictamen núm. 32/98, sol·licitat pel Molt Hble. Sr. President de la Comunitat Autònoma, a 

instància del Consell Insular de Menorca, relatiu a la personalitat jurídica de la denominada 
Societat Rural Menorquina, corresponent a l'expedient núm. 28/98, aprovat a la sessió de 
3/IX/98. 
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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 cinquè Volum de dictàmens que recull tots els que 
s'han emès durant l'any 1998. 
 
 D'altra banda, es continuarà amb la tramesa del Volum anual 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 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.  
 

2ª. En termes generals, s’hauria de donar una major atenció a la tramitació dels 
procediments d’elaboració de disposicions generals, tant en els aspectes tècnics de redacció de 
les normes com en la incorporació a l'expedient de la documentació acreditativa dels distints 
tràmits exigits per l'art. 24 de la Llei estatal 50/97, de 27/XI, entre els quals destaca un informe 
sobre la necessitat i oportunitat i, en particular, "…una memoria económica que contenga la 
estimación del coste a que dará lugar" o, si s’escau, la declaració que no hi haurà cap cost. 
 
      Palma de Mallorca, 23 de març de 1999 
      El secretari  
 
 
 
 
      Sgt.: Pedro A. Aguiló  Monjo 
 
VP 
El president 
 
 
 
Sgt.: Miguel Coll  Carreras 


