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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, 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 d'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 sisè que ha publicat el Consell Consultiu-,  la 
qual cosa permet i facilita la consulta de la doctrina legal establerta. 

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

generals següents: 
 
1ª. Augment considerable del nombre de dictàmens emesos durant l'any 1999, que han 
estat 99 respecte dels 56 de l'any anterior. 

 
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 l'aprovació dels dictàmens segueix essent nota característica. 
Dels 90 expedients que han tengut entrada en el Consell Consultiu durant l'any 1999, dia 
1 de gener de 2000 tan sols en quedaven 11 de pendents. D' aquests, 6 han estat resolts en 
les primeres sessions de l'any 2000 i els altres 5 resten pendents de documentació 
addicional, la qual ha estat sol·licitada però l'òrgan corresponent encara no l'ha remesa. 
Cal afegir que durant l'any 1999 es varen emetre 21 dictàmens corresponents a 
expedients que varen tenir entrada en el 1998. 
 
 3ª. S'ha emès, amb el núm. 92/99, dictamen preceptiu en relació amb l'Avantprojecte de 
llei de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, reguladora del propi Consell 
Consultiu, com a conseqüència de l'establert a l'art. 41 de l'Estatut d'autonomia, en la 
redacció que se'n deriva de la reforma d'aquest operada per la Llei orgànica 3/1999, de 8 
de gener, que va donar caràcter estatutari a l'Alt Cos Consultiu i en va regular els 
aspectes essencials. 

 
4ª. Manteniment de l’austeritat pressupostària i de la mínima estructura burocràtica, la 
qual es rebel·la com l’adient a la realitat i a les necessitats de la nostra Comunitat 
Autònoma.  
 
 
 



 
 
 
 
II. NORMATIVA REGULADORA i COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
CONSULTIU 
 
 
 
Durant l'exercici de 1999 no s’ha produït cap modificació en relació amb aquestes 

qüestions, no obstant això, en el moment present és al Parlament de les Illes Balears, perquè en 
faci la tramitació corresponent, el Projecte de llei de modificació de la Llei 5/93, de 15 de juny, 
del Consell Consultiu. 

Quant a la composició del Consell Consultiu cal esmentar que quatre dels seus membres 
han vist prolongada la seva pertinència a l'Alt Cos Consultiu al no haver-se produït la substitució 
corresponent un cop vençut el període pel qual havien estat nomenats. Aquesta prolongació es 
deu, previsiblement, a les exigències derivades del nou art. 41de l'Estatut d'autonomia, el qual 
requereix que tres dels seus membres siguin elegits pel Parlament mitjançant el vot favorable de 
les tres cinquenes parts dels diputats i els altres quatre designats pel Govern de les Illes Balears, 
exigències que s'han plasmat en el Projecte, que està pendent de tramitació parlamentària. 

 
 
 
III. PRESSUPOST DEL CONSELL CONSULTIU PER A 1999 
 
 
El Consell Consultiu ha mantingut durant 1999 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 1999 va ser de 51.515.343 

pessetes que es desglossen en les següents partides de despeses: 
 
 
 

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

  Total pressupost (quotes socials incloses). ................16.362.343 
 

TOTAL CAPÍTOL 1 ...............................................16.362.343 
 
 
 
2   DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 
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21200  REPAR., MANT. CONS. EDIF. ...................................300.000 
21500  "        "     " MOBILIARI ...................................................  1.000 
21600  "        "     " EQUIP.INF. .....................................................1.000 
21900  "        "     " ALTRE INMOB.MAT.................................600.000 
22000  MATERIAL OFICINA ...............................................1.000.000 
22001  SUSCRIPCIONS ...........................................................500.000 
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.................1.800.000 
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 ..............................................32.753.000 

 
 
6   INVERSIONS REALS. 

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

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

 
 
 
 

TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE COST.......51.515.343 
 
 
 
   TOTAL PROGRAMA    51.515.343 
 
     
    TOTAL SECCIÓ     51.515.343 
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IV. SESSIONS CELEBRADES DURANT 1999 
 
 
Durant 1999 el Consell Consultiu de les Illes Balears s’ha reunit en les següents dates: 

 
• 12 i 26 de gener 
• 11 de febrer 
• 9 i 23 de març 
• 8, 13 i 26 d’abril 
• 18 de maig 
• 2 i 17 de juny 
• 5 de juliol 
• 26 d'agost 
• 21 de setembre 
• 14 d’octubre 
• 4 i 25 de novembre 
• 10 i 30 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 99 dictàmens emesos durant 1999 es distribueixen de la següent 

manera: 1 en relació a Avantprojectes de llei, emès amb el caràcter de preceptiu; 24 es refereixen 
a reglaments executius, dels quals 19 corresponen a Projectes de decret, 4 a Ordres de consellers 
i 1 a la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears; 49 referents a responsabilitat 
patrimonial de la Comunitat Autònoma, dels quals 32 varen tenir per objecte peticions 
d’indemnització per danys soferts en centres públics d'ensenyança; 10 sobre procediments de 
modificació de planejament urbanístic municipal que afectava, majoritàriament, a zones verdes o 
espais lliures públics, si bé 2 d'ells deriven ja de l'aplicació de la Disposició transitòria quinzena 
de la Llei 6/99, de 3 d'abril, de les Directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de 
mesures tributàries; 6 es relacionen amb la matèria de contractació administrativa; 5 s’han emès 
en relació a expedients de revisió d’ofici i, per últim, 4 dictàmens de 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 
 

Dictamen núm. 92/99, relatiu a l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/93, de 
15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.  

 
 
 
B) DESPLEGAMENT REGLAMENTARI 

 
Dictamen núm.11/99, relatiu al Projecte de decret sobre control permanent de la gestió 

ordinària de les Empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
 
Dictamen núm.18/99, relatiu al Projecte de decret que regula l'accés a l'Administració de 

la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats.  
  
 Dictamen núm. 19/99, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula i ordena una 
modalitat d'activitat d'oci i animació turística consistent en un joc d'atzar.  
  

Dictamen núm. 20/99, relatiu al Projecte de decret que aprova les zones farmacèutiques 
de les Illes Balears i el procediment per a l'autorització de noves oficines de farmàcia.  
  

Dictamen núm. 24/99, relatiu al Projecte de decret que crea i regula el Consell Balear 
Assessor de les Operacions d'Esponjament i regula l'informe municipal.  
   

Dictamen núm. 25/99, relatiu al Projecte de reforma dels Estatuts de la Universitat de les 
Illes Balears.  

 
Dictamen núm. 30/99, relatiu al Projecte de decret que regula l'accés a l'Administració de 

la comunitat autònoma de les Illes Balears de persones amb discapacitats.  
 
Dictamen núm.  35/99, relatiu al Projecte d'ordre  per la qual s'estableixen les condicions 

que han de reunir els establiments d'òptica de les Illes Balears pel seu funcionament.  
 
 Dictamen núm.  36/99, relatiu al Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les condiciones 
i requisits de funcionament dels Hospitals en les Illes Balears.  

  
Dictamen núm. 47/99, relatiu al Projecte de decret que aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 2/96, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del 
Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
Dictamen núm.  49/99, relatiu al Projecte de decret pel qual se desenrotllen determinats 

aspectes de la Llei 2/98, de 13 de març, d'Ordenació d'emergències en les Illes Balears.  
 

Dictamen núm. 50/99, relatiu al Projecte de decret pel qual se modifica el Decret 
44/1998, de 3 d'abril,  regulador del procediment de selecció del personal interí de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears.  

 
Dictamen núm. 53/99, relatiu a Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament 
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regulador del Sistema Balear de Serveis Socials de les Illes Balears.  
  
 Dictamen núm. 54/99, relatiu al Projecte de decret que modifica el Decret 85/1990, de 20 
de setembre, pel qual s'aprova el règim retributiu dels funcionaris al servei de l'Administració de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
  
 Dictamen núm. 64/99, relatiu al Projecte de decret de creació de fitxers automatitzats que 
contenen dades de caràcter personal, gestionats pel Servei d'Emergències de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.  

 
Dictamen núm. 65/99, relatiu al Projecte de decret pel qual se modifiquen parcialment les 

Normes marc de les policies locals aprovades per Decret 70/1989.  
 
Dictamen núm. 69/99, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 102/1998, 

de 13 de setembre, pel qual  es desenrotllen determinats aspectes de la Llei de Finances i de les 
lleis de Pressupostos generales de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 
Dictamen núm. 70/99, relatiu a Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre per la qual 

s'organitza el sistema de classificació de les empreses per contractar amb l'Administració, en 
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  
 
 

Dictamen núm. 71/99, relatiu al Projecte d'ordre de  modificació de l'Ordre per la qual  se 
desenrotlla la regulació dels Registres de contractes i contractistes, creats per Decret 20/1997, de 
7 de febrer.  
 

Dictamen núm. 72/99, relatiu al Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 
20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la Junta Consultiva de Contractació de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears i els Registres de contractes i contractistes. 

 
Dictamen núm. 83/99, relatiu a Projecte de decret de modificació del Decret 44/1998, de 

3 d'abril, pel qual s'aprova el procediment de selecció dels funcionaris interins al servei de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 
Dictamen núm. 85/99, relatiu a Projecte de decret pel qual s'estableix la nova regulació de 

l'Institut Balear del Turisme. 
 
Dictamen núm. 86/99, relatiu a Projecte de decret pel qual es regula el Règim de 

precedències dels alts càrrecs i de les institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears en els actes oficials que es duguin a terme en el seu àmbit territorial.  
 

Dictamen núm.  97/99, relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 105/97, de 
24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria de les Illes Balears.  
 
 
  

 
C) RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
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Dictamen núm. 3/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per AGC en 

representació del seu fill  VHG, per accident sofert  el 13 de maig de 1998, en  l'Institut 
d'Ensenyança Secundària JMG. 
 

Dictamen núm. 4/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per RMM en 
representació del seu fill  DMV, per accident sofert  el 3 de febrer de 1998, en el Col·legi EV. 
 

Dictamen núm. 5/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per ARB en 
representació de la  seva  filla  LOR, per accident sofert el 23 de desembre de 1997, en el 
Col·legi Públic CB. 
  

Dictamen núm. 6/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per ESG en 
representació de la  seva  filla  FAS, per accident sofert  el 30 de gener de 1998, en el Col·legi 
IDF. 
 

Dictamen núm.7/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per MRN en 
representació de la  seva  filla AOR, per accident sofert el 6 de febrer de 1998,  en el Col·legi 
Públic CS.  

 
Dictamen núm. 8/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per CGV en 

representació de la seva  filla CGS, per accident sofert  el 29 de gener de 1998, en l'Institut 
d'Ensenyança Secundària PCC. 

 
Dictamen núm. 9/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per EMR en 

representació del seu fill  CMM, per accident sofert  el 23 de gener de 1998, en el Col·legi Públic 
IJC. 
 

Dictamen núm. 10/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per IRL en 
representació del seu fill  RBR, per accident sofert  el 13 de maig de 1998, en l'Institut 
d'Ensenyança Secundària “SBD”. 

 
Dictamen núm. 14/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per FMA per 

accident de trànsit sofert, el 21 d'abril de 1997, en la carretera C-715.  
 
Dictamen núm. 15/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per MMG, per danys 

i perjudicis soferts en una finca de la seva propietat. 
 

Dictamen núm. 16/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per MCMS en 
representació del seu fill  JLMM, per accident sofert  el dia 2 de març de 1998, en l'Institut 
d'Ensenyança Secundària de CSP. 
 

Dictamen núm. 22/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per FJAC en relació 
amb accident sofert  pel seu fill FJAL, el dia 10 de desembre de 1996, en la carretera PM-1 (C-
719). 
 

 Dictamen núm. 23/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per LGG, JCP i 
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BGV, actuant conjuntament com a administradors judicials de la herència de AOA, per danys 
soferts com a conseqüència de les obres realitzades en la carretera de Campos a la Colònia. 
  

Dictamen núm. 26/99, relatiu a la petició d'indemnització per danys i perjudicis  
sol·licitada per JFV, en nom i representació de KDE.  
  

 Dictamen núm. 27/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per MBP, en 
representació del seu fill  PBC, per danys soferts en accident de 22 d'abril de 1998, en una sortida 
de l'Institut d'Ensenyança Secundària RL al Parc de la Mar.  
 

Dictamen núm. 28/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per “FCSA”. 
 

Dictamen  núm. 33/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per SEJ, en 
representació del seu fill  MET, per danys soferts en accident de 31 de març de 1998, en el 
Col·legi Públic PV.  
 

 Dictamen núm. 34/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per DML en 
representació de la  seva  filla LMC, per danys soferts en accident de 13 de maig de 1998, en el 
Col·legi Públic SC.  
 

Dictamen núm. 38/99, relatiu a petició d'indemnització per danys i perjudicis  formulada 
per MAHC en representació del seu fill  MGH, per accident sofert  el 19 de novembre de 1997, 
en l'Institut d'Ensenyança Secundària DX, en la classe d'educació física. 
 

Dictamen núm. 40/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per AL,SA, en nom de 
SSISL, per danys i perjudicis .  
 

Dictamen núm. 41/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per JMO, per danys i 
perjudicis soferts com a conseqüència d'una caiguda en el camí veïnal de la Vileta.  
 

Dictamen núm. 42/99, relatiu a petició  d'indemnització per danys i perjudicis formulada 
per MFS en representació de la seva filla MFN, per accident sofert  el 6 de novembre de 1997, en 
 l'Institut d'Ensenyança Secundària MA, a la classe d'educació física.  

 
Dictamen núm. 43/99, relatiu a petició d'indemnització per danys i perjudicis  formulada 

per MAG en representació del seu fill  FJPA,  per accident sofert  el 9 de març de 1998, en  
l'Institut d'Ensenyança Secundària PCC, a la classe de llengua castellana.  
 

Dictamen núm. 44/99, relatiu a petició  d'indemnització per danys i perjudicis  formulada 
per JMSG en representació de la  seva  filla NPS, per accident sofert  el 21 de gener de 1998, en 
el Col·legi Públic VC.  

 
Dictamen núm. 45/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per BVP, en nom i 

representació de JCL, JAA i JCL pel funcionament anormal dels serveis públics en la adjudicació 
de la concessió administrativa per a la construcció i l'explotació del Túnel de Sóller. 
 

Dictamen núm. 48/99, relatiu a petició d'indemnització per danys i perjudicis  formulada 
per GMD en representació de la  seva  filla IIMR, per accident sofert  el 26 de setembre de 1997, 
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en l'autocar de transport a l'Institut d'Ensenyança Secundària JML.  
 
Dictamen núm. 51/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per FJGC en 

representació de JAL per danys i perjudicis soferts en accident ocorregut en el PK. 31,200 de la 
carretera C-711. 

 
Dictamen núm. 55/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per JRS com a 

conseqüència de l'accident de circulació, ocorregut en el P.K. 8 de la carretera Sencelles-Sta. 
María (PM-302).  
 

Dictamen núm. 56/99, relatiu a petició  d'indemnització formulada per GMR, en nom i 
representació de l'entitat HCR,SA, com a conseqüència de l'accident ocorregut en la carretera 
PM-406.  
  

Dictamen núm. 60/99, relatiu a petició  d'indemnització formulada per FRO, a causa dels 
danys soferts com a conseqüència d'un aval en la via econòmicoadministrativa, als efectes 
d'obtenir i mantenir la suspensió de liquidació impugnada.  
 

Dictamen núm. 63/99, relatiu a petició  d'indemnització formulada per ENRL, en 
representació de la  seva filla MPHR, per accident sofert el 2 de novembre de 1998, a  l'Institut 
d'Ensenyança Secundària ED. 

 
Dictamen núm. 68/99, relatiu a petició  d'indemnització formulada per DPP en 

representació del seu fill  DACPH, per l'accident sofert  l' 1 de desembre de 1998, en  l'Institut 
d'Ensenyança Secundària PCC. 
  

Dictamen núm. 76/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per CBC en 
representació de la  seva  filla L.F.B. per accident sofert  el dia 5/6/99, en el Col·legi Públic 
GCR. 

 
Dictamen núm.  77/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per MCOG per 

danys soferts en el seu vehicle, el 16 d'octubre de 1998, en les proximitats del Col·legi Públic A. 
 

Dictamen núm. 78/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per CSR en 
representació del seu fill  IPS, per accident sofert  el 4 de febrer de 1999, en el Col·legi Públic SL 
 

Dictamen núm. 79/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per CMJ en 
representació de la  seva  filla JCM, per accident sofert el 12 de febrer de 1999, en el Col·legi 
Públic SI 

 
Dictamen núm. 80/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per MRSM en 

representació del seu fill  ADS, per danys soferts el  21 de maig de 1999, a l'Institut 
d'Ensenyança Secundària JA.  

 
Dictamen núm. 81/99, relatiu a petició d'indemnització formulada per JJGD en 

representació del seu fill  LAGP, per accident sofert  el 2 de març de 1999, en el Centre 
d’Aprenentatge de Tasques del Col·legi Públic SF.  
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Dictamen núm. 82/99 relatiu a la petició d'indemnització formulada per IK per danys 
soferts, com a conseqüència del manteniment d'un aval en la via econòmicoadministrativa, als 
efectes d'obtenir i mantenir la suspensió de liquidació tributària impugnada.  

 
Dictamen núm. 87/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per ABV en 

representació de la  seva  filla IBA, per danys soferts el 22 de febrer de 1999, a l'Institut 
d'Ensenyança Secundària JSB.  

 
Dictamen núm.  89/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per JETCH per 

danys soferts en el seu vehicle, a conseqüència d'accident de circulació ocorregut el dia 23 de 
juny de 1998, en la carretera Palma-Llucmajor.  

 
Dictamen núm.  90/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per JMB per danys 

i perjudicis  soferts el 16 d'octubre de 1996, com a conseqüència de la inundació de la seva 
propietat localitzada en el Camí de Son Bibiloni, 1 (Ctra. de Sóller, Km. 8) de Palma.  

 
Dictamen núm. 91/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per CEJ en 

representació de la  seva filla CLE, per danys soferts el dia 20/1/99 en el Col·legi Públic EP, a la 
classe d'Educació Física.  

 
Dictamen núm.  93/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per ABF per danys 

soferts en el seu vehicle, com a conseqüència d'accident de circulació ocorregut el dia 26 de 
febrer de 1998, en la carretera vella de Sant Llorenç (C-715).  

 
Dictamen núm. 94/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per DRC en 

representació de la  seva filla CRS, per  accident sofert  el dia 25 de maig de 1999, en el Col·legi 
Públic SG. 

 
Dictamen núm. 95/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per CSM en 

representació de la  seva filla MPS, per danys soferts el dia 21 de maig de 1999, en el Col·legi 
Públic PT, a la classe de psicomotricitat.  

 
Dictamen núm. 96/99, relatiu a la petició d'indemnització formulada per LSO en 

representació de la  seva  filla SSP, per danys soferts el dia 13 d'octubre de 1999, a l'Institut 
d'Ensenyança Secundària JRR, quant es traslladava a la classe d'educació física.  

 
Dictamen núm. 98/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per CMS en 

representació de la seva filla MMSM, per danys soferts el dia 9 de juny de 1999, a l'Institut 
d'Ensenyança Secundària A.  

 
Dictamen núm. 99/99, relatiu a la petició  d'indemnització formulada per BMC en 

representació de la  seva filla AMM, per danys soferts el dia 22 de gener de 1999, en el Col·legi 
Públic  CJC.  

 
 
 
 D)  PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 
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Dictamen núm. 2/99, sobre modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
planejament del terme municipal de Campos.  
 

Dictamen núm. 13/99, sobre modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant 
Antoni de Portmany.  

 
Dictamen núm. 17/99, relatiu a les Normes Complementàries i Subsidiàries de 

Planejament del Consell Insular d’Eivissa i Formentera anomenades “Mesures d'Ordenació del 
Sòl Rústic”.  
  
 Dictamen núm. 21/99, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del 
terme municipal de Marratxí.  
 

Dictamen núm. 31/99, relatiu a la modificació puntual núm.8 del Pla General d'Ordenació 
Urbana des Castell, zona Repòs del Rei.  

 
Dictamen núm. 37/99, relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del 

terme municipal de  Marratxí, sectors 4.4 i 4.5.  
 
 

Dictamen núm. 39/99, relatiu a la modificació puntual núm.14 del Pla General 
d'Ordenació Urbana des Castell, accés UA 9.2 Sòl Urbà de Trebalúger.  

 
Dictamen núm. 66/99, relatiu a la modificació del Pla Parcial Sector 7.1 de les Normes 

Subsidiàries de Marratxí.  
 
Dictamen núm. 73/99, relatiu a l'aprovació de les Normes Complementàries i Subsidiàries 

de planejament en relació al Sector 12 “Es Pujol” del terme municipal de Santanyí.  
 
 

Dictamen núm. 74/99, relatiu a l'aprovació de les Normes Complementàries i Subsidiàries 
de planejament en relació als municipis d'Alcúdia, Artà, Bunyola, Campos, Capdepera, Felanitx, 
Llucmajor, Manacor, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí, Ses Salines, Son Servera, 
Santa Margalida i Valldemossa.  

 
 
 
 E) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

Dictamen núm. 1/99, referent a Resolució per mutu acord del contracte d'obres de 
reforma i condicionament de l'edifici de Can Fàbregues de Palma.  
 

Dictamen núm. 12/99, referent a Contracte de l'Ajuntament de Palma sobre Projecte 
d'ampliació i modificació de l'estadi esportiu Son Moix.  
 

Dictamen núm. 29/99, referent a Resolució per mutu acord del contracte d'obres de 
reforma i condicionament de l'edifici de Can Fàbregues de Palma. 
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Dictamen núm.32/99, referent a expedients relatius a resolució, per incompliment del 
contractista, de contractes celebrats per l'Institut Balear de la Naturalesa en matèria d'obres de 
selvicultura preventiva en la illa de Mallorca.  
 

Dictamen núm. 52/99, relatiu a resolució de contracte d'obres de jardinament de zones 
verdes de Son Villar, celebrat per l'Ajuntament des Castell amb l'empresa “DMC, SL”, per 
demora en l'execució.  
 

Dictamen núm. 75/99, relatiu a resolució de contracte de consultoria i assistència per a la 
redacció d'un estudi del manteniment d'edificis i instal·lacions del Consell Insular de Mallorca 
per incompliment de l'adjudicatari. 
 
 
 
 F) REVISIÓ D'OFICI 

 
Dictamen núm. 46/99, relatiu a revisió d'ofici de la Resolució de 3 de setembre, del 

conseller d’Educació, Cultura i Esports, per la qual es concedeixen 7 triennis del grup A al Sr. 
JMM, professor d'ensenyança secundària.  
 
 Dictamen núm. 59/99, relatiu a la revisió per nul·litat de ple dret de la llicència municipal 
de segregació, atorgada per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 
 
 Dictamen núm. 61/99, relatiu a la revisió d'ofici de la Resolució del conseller de la 
Funció Pública núm. 15/96, de 14 de  març, per la qual es va concedir una ajuda social a favor de 
la Sra. MFSP per minusvalidesa del seu espòs.  

 
Dictamen núm. 84/99, relatiu a revisió d'ofici de la resolució del director general 

d'Interior de 9 d'abril, de classificació de la plaça de Secretaria-Intervenció de l'Entitat Local 
Menor de Palmanyola, per considerar que pot incórrer en vici de nul·litat previst en l'art. 62.1.c) 
de la Llei 30/92, de 26 de novembre.  

 
Dictamen núm. 88/99, relatiu a Revisió d'ofici de l'informe-autorizació de la Comissió 

Insular d'Urbanisme, de 22 de gener de 1999,  per a la construcció d'un habitatge en sòl rústic en 
el terme municipal d'Andratx. 
 
 
 G) DICTÀMENS FACULTATIUS 
 

Dictamen núm. 57/99, relatiu a l'atribució de competències al Consell Insular d’Eivissa i 
Formentera en matèria de patrimoni històric, promoció sociocultural, animació sociocultural i de 
dipòsit legal de llibres.  

 
Dictamen núm. 58/99, relatiu a l'aprovació d'un catàleg en ordre a la protecció del 

patrimoni arquitectònic de Maó i la incoació d'expedient de declaració del Conjunt 
Històricoartístic.  

 
Dictamen núm. 62/99, relatiu a atribució de competències dels Consells Insulars de 
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Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania. 
 

Dictamen núm. 67/99, relatiu a la consulta consistent en quin òrgan consultiu és el 
competent per informar de les declaracions de nul·litat d'actes administratius de gestió tributària 
en matèria de tributs cedits per l'Estat.  
 
 
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 sisè Volum de dictàmens que recull tots els que s'han 
emès durant l'any 1999. 
 
 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. 
  

Així mateix cal ressaltar en aquest punt que, per primer cop, la doctrina del Consell 
Consultiu, incorporada als Toms de dictàmens emesos des de l'any 1993 a l'any 1999, ambdós 
inclosos, serà  també editada mitjançant CD-Rom, que permetrà el seu examen global, mitjançant 
consulta informàtica facilitada pels índex corresponents. 
 
 
 
 
VII. MESURES QUE COADJUVIN AL MILLOR FUNCIONAMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA 
 
 

1ª. La importància percentual dels dictàmens relatius a responsabilitat patrimonial per 
danys soferts en centres públics d'ensenyança i l'escassa quantia de les indemnitzacions que se'n 
deriven fonamenten el criteri, contingut en el Projecte de llei de modificació de la Llei 5/93, de 
15 de juny, del Consell Consultiu, d'introduir un límit quantitatiu atès el caràcter preceptiu del 
dictamen, donat que ja existeix un cos de doctrina derivat dels nombrosos dictàmens emesos. Al 
mateix temps, aquesta mesura facilitarà l'extensió de la intervenció preceptiva del Consell 
Consultiu en els expedients de responsabilitat patrimonial que hagin estat tramesos per les 
corporacions locals. 

 
 
2ª.  Sens perjudici de reiterar la conveniència de regular, mitjançant una llei del 

Parlament de les Illes Balears, el procediment propi d'elaboració de disposicions generals 
autonòmiques, i l'objectiu permanent de millorar la tramitació i el contingut dels expedients de 
l'Administració autonòmica, cal posar una major atenció en el compliment del requisit exigit per 
l'art. 3.3r de la Llei reguladora del Consell Consultiu, el qual obliga a utilitzar la fórmula "d'acord 
o oït" el Consell Consultiu en els expedients que hagués dictaminat i en l'obligació imposada per 
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l'art. 25.2n del Decret 118/93, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova el seu Reglament orgànic, de 
remetre-li, en el termini de quinze dies, la resolució o l'aprovació que hagués recaigut en 
l'expedient dictaminat. 
 
     Palma de Mallorca, 31 de març de 2000   
    El secretari  
     Sgt.: Pedro A. Aguiló  Monjo 
 
VP 
El president 
Sgt.: Miguel Coll  Carreras 


