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MEMÒRIA 2003 - 2004 

I. INTRODUCCIÓ 
 
La memòria del Consell Consultiu de les Illes Balears constitueix una exigència 
legal, prevista a l’article 14 de la Llei reguladora d’aquesta institució, que 
serveix per retre comptes de les activitats dutes a terme durant l’any anterior i 
també per expressar els suggeriments i les observacions que es considerin 
oportunes en relació amb la millora de l’ordenament jurídic i de l’actuació de les 
administracions públiques de les Illes Balears. 
 
Per circumstàncies diverses, sens dubte lamentables, la presentació de la 
memòria corresponent als anys 2003 i 2004 ha sofert un retard important. Això 
ha determinat que el Consell hagi optat per efectuar-ne una de conjunta, 
corresponent als períodes esmentats.  
Aquesta memòria consta de dues parts: la primera, relativa a la composició, el 
personal i els mitjans del Consell, com també a l’activitat consultiva 
desenvolupada durant els anys 2003 i 2004; la segona, als suggeriments i les 
observacions respecte de les matèries abans esmentades. S’ha inclòs, 
finalment, un resum estadístic de les dades més rellevants de l’activitat de la 
institució, referides lògicament al període analitzat. 
 

 
II. PRIMERA PART 

 
1. Composició del Consell Consultiu 
 

D’acord amb el que estableixen l’article 41.2 de l’Estatut d’autonomia de les 
Illes Balears i l’article 4 de la Llei del Consell Consultiu, aquest està integrat per 
set membres, elegits entre juristes de reconegut prestigi.  
Durant els anys 2003 i 2004, s’han produït diverses baixes i incorporacions en 
aquesta institució. En primer lloc, mitjançant el Decret 19/2003, de 9 d’octubre, 
el president de les Illes Balears, acceptant-ne la renúncia, va publicar el 
cessament del Sr. Josep Sala Torres, i el Decret 20/2003, de 13 d’octubre, va 
nomenar conseller el Sr. Germán María de León Pina. En virtut del Decret 
16/2004, d’11 de juny, del president de les Illes Balears, de nomenament dels 
membres del Consell Consultiu de les Illes Balears, designats per Acord del 
Consell de Govern en la sessió de dia 11 de juny de 2004, van ser rellevats 
l’Hble. Sra. María Dolores Romeo Pérez i l’Hble. Sr. Germán Maria de León 
Pina; foren renovats com a membres del Consell Consultiu, per un període de 
quatre anys, els honorables senyors Pere Aguiló Monjo i Joan Oliver Araujo, i 
finalment, nomenats membres del Consell Consultiu, també per un període de 
quatre anys, els honorables senyors Rafael Perera Mezquida i Enrique Vicent 
Marí. L’acte formal de presa de possessió tingué lloc el dia 22 de juliol de 2004 
a la capella del Consolat de Mar.   
El dia 29 de juliol de 2004, el Ple del Consell elegí com a president l’Honorable 
Senyor Miguel Coll Carreras. 
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2. Personal al servei del Consell Consultiu 

 
Els recursos humans del Consell Consultiu durant l’any 2003 han estat els 
següents: 
 
- 1 cap del Servei d’Assumptes Jurídics 
- 1 tècnic jurídic 
- 1 assessor lingüístic  
- 2 auxiliars administratius  
- 1 ordenança 
 
El 2004 es produeixen les dotacions següents, encara que sense incorporació 
dels funcionaris corresponents: 
 
-1 plaça d’administratiu  
-1 plaça d’auxiliar administratiu  
 
En els anys a què fa referència aquesta memòria, s’han produït, per tant, 
algunes modificacions en la plantilla mínima de què disposava el Consell, ja 
que s’ha incorporat nou personal, tot i que en alguns casos de manera 
provisional, per atendre millor les necessitats del servei. Especialment 
destacable és la unitat d’assessoria lingüística, peça clau per assegurar l’ús 
normal de la llengua catalana en les actuacions del Consell Consultiu.  
 
Malgrat els avenços aconseguits durant aquest període, sembla imprescindible, 
encara, intensificar molt més els esforços per cobrir adequadament les 
necessitats de personal i dotar la plantilla de la institució de l’estabilitat 
suficient. 
 
 

3. Seu del Consell Consultiu 
 

La seu del Consell Consultiu, situada al carrer de Rubén Darío, núm. 12, 1r pis, 
de Palma, no presenta les condicions idònies per a una institució del rang i de 
les característiques del Consell Consultiu, com reiteradament ha manifestat 
aquest òrgan. Una vegada més s’ha de cridar l’atenció sobre la urgència d’unes 
noves instal.lacions, ja que l’espai disponible dificulta noves incorporacions de 
personal, i també la ubicació de la biblioteca i dels arxius. És del tot 
indispensable que les institucions competents adoptin les mesures que calguin 
per dotar el Consell d’una seu digna i adequada a la seva projecció institucional 
al més aviat possible.  
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4. Pressupost 
 

El Consell Consultiu ha mantingut durant els anys 2003-2004 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 2003 va ser de 
475.178,62 euros, desglossats de la manera següent: 
 
PARTIDES DE DESPESES 
CAP. SUBCON. DENOMINACIÓ ECONÒMICA IMPORT 

1  DESPESES DE PERSONAL 
  Total dels pressuposts incloses les quotes socials 200.766,62

  TOTAL CAPÍTOL 1 200.766,62
  

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

 21200 REP. MANT. CONS. EDIFICIS  2.900,00

 21500    "        "           "          MOBILIARI 6,00

 21600    "        "           "          D'EQUIPS INFORMÀTICS 6,00

 21900    "        "           "          D'ALTRE IMMOB. MAT. 4.200,00

 22000 MATERIAL D'OFICINA 6.500,00

 22001 SUBSCRIPCIONS 6.500,00

 22100 ENERGIA 3.400,00

 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS 300,00

 22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.000,00

 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 10.000,00

 22209 ALTRES COMUNICACIONS 3.500,00

 22502 TRIBUTS LOCALS 640,00

 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPR. 11.500,00

 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 160,00

 22700 NETEJA I ENDREÇAMENT 5.000,00

 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 35.100,00

 23000 DIETES DE LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 167.400,00

  TOTAL CAPÍTOL 2 259.112,00
   

6  INVERSIONS REALS 
  INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 

DEL SERVEI 
15.300,00

  TOTAL CAPÍTOL 6 15.300,00
   
  TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE DE COST 475.178,62
  TOTAL PROGRAMA 475.178,62
  TOTAL SECCIÓ 475.178,62

 3 



MEMÒRIA 2003 - 2004 

 
L’import global pressupostàriament previst per a l’exercici 2004 va ser de 
481.413,55 euros, desglossats de la manera següent: 
 
PARTIDES DESPESES 
CAP. SUBCON. DENOMINACIÓ ECONÒMICA IMPORT 

1  DESPESES DE PERSONAL 
  Total dels pressuposts incloses les quotes socials 207.001,55

  TOTAL CAPÍTOL 1 207.001,55
  

2  DESPESES EN BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

 21200 REP. MANT. CONS. EDIFICIS  2.900,00

 21500    "        "           "          MOBILIARI 6,00

 21600    "        "           "          D'EQUIPS INFORMÀTICS 6,00

 21900    "        "           "          D'ALTRE IMMOB. MAT. 4.200,00

 22000 MATERIAL D'OFICINA 6.500,00

 22001 SUBSCRIPCIONS 6.500,00

 22100 ENERGIA 3.400,00

 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS 300,00

 22109 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 2.000,00

 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 10.000,00

 22209 ALTRES COMUNICACIONS 3.500,00

 22502 TRIBUTS LOCALS 640,00

 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I DE REPR. 11.500,00

 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 160,00

 22700 NETEJA I ENDREÇAMENT 5.000,00

 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 35.100,00

 23000 DIETES DE LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 167.400,00

  TOTAL CAPÍTOL 2 259.112,00
  

6  INVERSIONS REALS 
  INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT 

DEL SERVEI 
15.300,00

  TOTAL CAPÍTOL 6 15.300,00
  
  TOTAL SUBPROGRAMA-CENTRE DE COST 481.413,55
  TOTAL PROGRAMA 481.413,55
  TOTAL SECCIÓ 481.413,55

 
 
A partir dels quadres anteriors, s’observa que l’increment del pressupost de 
l’any 2004 respecte de l’any l’anterior va ser de l’1,31%. 
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5. Sessions 

 
Durant l’any 2003 el Consell Consultiu ha dut a terme 24 reunions, 
corresponents a les dates següents:  
 
21 de gener 
  4 de febrer 
18 de febrer 
  4  de març 
11  de març 
25  de març 
  1  d’abril 
15  d’abril 
29  d’abril 
13  de maig 
16  de maig 
  3  de juny 

17 de juny 
  9  de juliol 
22 de juliol 
12  d’agost 
  9  de setembre 
30  de setembre 
  7  d’octubre 
21  d’octubre 
11  de novembre 
  9  de desembre 
16  de desembre 
23  de desembre

 
 
Durant l’any 2004 el Consell Consultiu ha dut a terme 30 reunions, 
corresponents a les dates següents: 
 
29 de gener 
10  de febrer 
24  de febrer 
  9  de març 
15  de març 
24  de març 
30  de març 
19  d’abril 
  6  de maig 
17  de maig 
27  de maig 
  1  de juny 
18 de juny 
23  de juny 
  2  de juliol 

12  de juliol 
20  de juliol 
29  de juliol 
27  d’agost 
  3  de setembre 
15 de setembre 
29  de setembre 
  5  d’octubre 
19  d’octubre 
29  d’octubre 
16  de novembre 
30  de novembre 
14  de desembre 
23  desembre 

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

6. Dictàmens emesos 
 
A fi de posar de manifest el clar increment de la feina desenvolupada pel 
Consell Consultiu, s’ha considerat oportú fer, tot seguit, una relació del nombre 
de dictàmens emesos cada any per aquest òrgan des de la seva creació i 
posada en marxa, l’any 1993, fins als exercicis 2003 i 2004. 
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1993 12 
1994 37 
1995 37 
1996 42 
1997 73 
1998 56 
1999 99 
2000 101 
2001 100 
2002 108 
2003 154 
2004 206 

 
Els índexs corresponents dels dictàmens emesos els anys 2003 i 2004 figuren 
com a annexos I i II, respectivament, al final d’aquesta memòria. 
 
L’examen de la funció assessora del Consell en el període esmentat posa de 
manifest que han estat diversos els camps d’intervenció: modificació 
d’instruments de planejament urbanístic quan aquesta té per objecte establir, 
de manera diferent, la zonificació o l’ús de les zones verdes i els espais lliures 
públics; revisió d’ofici d’actes administratius; segregació de municipis; 
modificació i resolució de contractes de les administracions públiques; etc. 
 
Interessa ara destacar, de manera especial, els dictàmens que han versat 
sobre els projectes d’ordres de bases reguladores de subvencions, que 
representen una nova etapa en la tasca dictaminadora com a conseqüència, en 
primer lloc, de l’aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei 5/2002, 
de 21 de juny, i en segon lloc, en l’àmbit estatal, de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Cal ressaltar que l’any 2003 es van aprovar dos dictàmens sobre sengles 
recursos d’inconstitucionalitat: el 34/2003, relatiu a l’adequació a la Constitució 
espanyola de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de 
l’educació; i el 97/2003, relatiu a l’adequació a la Constitució dels apartats 2 i 6 
de l’article 120 de la Llei 52/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, per la qual es modifiquen els articles 74 i 114 
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 
Així mateix, l’exercici de la potestat reglamentària, del Govern o dels consellers, 
ha provocat la intervenció preceptiva del Consell Consultiu en 64 ocasions 
durant l’any 2003 i 66, al llarg del 2004.  
 
Una altra dada remarcable posa de manifest l’increment de procediments de 
reclamació per responsabilitat de l’Administració sanitària en els quals s’exigeix 
la intervenció preceptiva del Consell Consultiu: si l’any 2003 només es va 
aprovar un dictamen d’aquesta matèria, el 2004, a conseqüència de 
l’assumpció per la comunitat autònoma de les transferències en matèria 
sanitària, els dictàmens aprovats ja van ser 27.  
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7. Publicació de la doctrina legal 

 
En compliment de l’article 33 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual 
s’aprova el reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears, s’ha 
continuat amb la publicació de la doctrina legal del Consell Consultiu.  
 
 

8. Activitats complementàries 
 
Resulta oportú recordar en aquesta memòria que l’any 2003 va tenir lloc el 
desè aniversari de la creació i la constitució del Consell Consultiu de les Illes 
Balears. Coincidint amb aquesta efemèride, el Consell va organitzar, a Palma, 
les V Jornades de la Funció Consultiva sobre “La revisió d’ofici”, amb el 
programa següent: 
 
Dia 6 de novembre 
 
10.15 h “La revisió d’ofici: antecedents històrics i regulació actual”. Ponent: Dr. 
Rafael Fernández Montalvo, magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem. 
Presentació a càrrec de l’Hble. Sr. Joan Oliver Araujo, president del Consell 
Consultiu. 
 
12.15 h “Els nous supòsits de la revisió d’ofici”. Ponent: Dr. Tomàs Font Llovet, 
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona i membre de la 
Comissió Jurídica Assessora de Catalunya. 
Presentació a càrrec. de l’Excm. Sr. Ángel Reigosa Reigosa, president del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 
 
Dia 7 de novembre 
  
10.00 h “Especialitats de la revisió d’ofici a instància de part”. Ponent: Hble. Sr. 
Pedro A. Aguiló Monjo, membre del Consell Consultiu de les Illes Balears. 
Presentació a càrrec de l’Hble. Sr. Miguel Coll Carreras, membre del Consell 
Consultiu de les Illes Balears. 
 
12.00 h “La revisió d’ofici en matèria tributària”. Ponent: Dr. Juan Ramallo 
Massanet, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat Autònoma de 
Madrid. 
Presentació a càrrec de l’Hble. Sra. Carmen Fernández González, consellera 
secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears. 
 
Les jornades van comptar amb la presència de més de cent membres d’altres 
consells consultius, i foren un èxit d’organització i de participació. 
 
En la mateixa línia, cal destacar l’assistència dels membres del Consell 
Consultiu de les Illes Balears a les VI Jornades de la Funció Consultiva que 
sota el títol “La intervenció dels consells consultius en l’elaboració de lleis i 
reglaments”  van tenir lloc a València el 18, 19 i 20 de novembre de 2004, 
organitzades pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  
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III. SEGONA PART. SUGGERIMENTS I OBSERVACIONS 

 
El Consell Consultiu, a manera de suggeriments, es veu en la necessitat de 
formular a continuació les observacions següents, alguna de les quals ja ha 
estat objecte de l’atenció d’aquest Consell en ocasions precedents i estan 
relacionades amb certes pràctiques mereixedores d’alguna reflexió crítica: 
 

Primera. El Consell Consultiu és l’òrgan superior de consulta de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, tal com estableix l’article 1 de la 
nostra Llei reguladora. No obstant això, l’activitat consultiva desenvolupada pel 
Consell a sol·licitud de la Presidència del Govern, certament intensa, contrasta 
amb l’absència de consultes en el procediment legislatiu, mitjançant l’emissió 
de dictàmens sol·licitats pel Parlament, ja que aquesta institució no ha requerit 
la nostra intervenció en cap moment en els anys 2003 i 2004, als quals fa 
referència aquesta memòria. 

 
Segona. La facultat de sol·licitar els dictàmens per via d’urgència, que 

correspon únicament a la Presidència del Govern, s’ha d’utilitzar amb criteris 
objectius, valorant adequadament la necessitat d’escurçament dels terminis 
ordinaris establerts en la Llei del Consell Consultiu. Aquesta recomanació 
reitera l’efectuada anys passats en el mateix sentit, però resulta encara avui 
imprescindible, ja que l’ús indiscriminat d’aquest mecanisme, sense justificació, 
acaba convertint-lo en inútil. I això altera el normal funcionament de la nostra 
institució, ja que impedeix, en molts casos, el compliment dels terminis fixats 
normalment per a l’emissió dels dictàmens. En conseqüència, ens veiem 
obligats a recordar que la motivació de la urgència implica fer públiques les 
raons que serveixen de fonament a la decisió administrativa adoptada i que la 
tramitació de la consulta pel procediment d’urgència no és una fórmula que 
pugui ser invocada discrecionalment per l’Administració consultant, sinó que ha 
de ser degudament acreditada en cada supòsit. 

 
Tercera. En relació amb la fórmula ritual prevista en l’article 3.3 de la Llei 

del Consell Consultiu, esdevé indefugible afirmar que la utilització de la fórmula 
«havent escoltat el Consell Consultiu» només és possible en el cas que el 
dictamen de l’òrgan assessor hagi entrat en el fons de l’assumpte sotmès a 
consideració i resulta, per tant, improcedent quan el dictamen se circumscriu a 
retornar l’expedient per motius procedimentals o formals. 

 
D’altra banda, el Govern de les Illes Balears ha decidit fer ús, en 

determinades ocasions, de la previsió legal que figura en l’article 17.3 de la Llei 
del Consell Consultiu, segons la qual «en els supòsits en què el dictamen no 
tengui caràcter vinculant i hagin transcorregut els terminis establerts en els 
apartats anteriors, sense haver-se resolt, es considerarà complert el tràmit». 
Aquesta pràctica s’ha utilitzat, especialment, en casos de sol·licitud de 
dictamen per la via d’urgència, d’una manera molt estricta, impedint així 
l’emissió del dictamen corresponent.  També s’ha emprat aquesta fórmula en 
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determinats supòsits d’emissió de dictamen sobre projectes d’ordres de bases 
reguladores de subvencions, fins i tot sol·licitats sense urgència, ja que el 
termini ordinari, en aquests casos, és de només 20 dies, termini absolutament 
insuficient, atesa la càrrega de treball que ha assumit el Consell Consultiu i la 
seva organització i dotació de personal. 

 
Així mateix, en determinats casos en què ha transcorregut el termini 

previst per a l’emissió del dictamen corresponent, s’ha optat per indicar aquesta 
circumstància en el preàmbul de la norma aprovada, i no obstant això atendre 
totes i cada una de les observacions efectuades pel Consell Consultiu. 

 
S’ha d’afegir a aquestes consideracions una altra incorrecció, que 

consisteix a no sol·licitar per via d’urgència el dictamen i posteriorment desistir-
ne quan el Consell ja el té a punt, amb la qual cosa l’esforç que s’ha fet esdevé 
inútil i, al mateix temps, el Govern o el conseller corresponent no disposen de 
l’opinió jurídica del cos assessor. 

 
Igualment criticable resulta la pràctica que es produeixi la resolució del 

procediment o l’aprovació de la disposició administrativa quan el termini 
d’emissió del dictamen encara no s’ha esgotat, perquè s’ha sol·licitat nova 
documentació, i que s’hi utilitzi indegudament la fórmula “havent transcorregut 
el termini”.  

 
Quarta. Totes aquestes dades posen de manifest, una vegada més, la 

necessitat d’emprendre una reforma racionalitzadora dels terminis prevists en 
la Llei reguladora del Consell Consultiu, ja que, insistim, tant pel volum de 
dictàmens que ha d’aprovar aquest òrgan de control, com per les condicions 
d’infraestructura, personal i funcionament que té, resulta molt dificultós complir 
amb normalitat els terminis prevists. En aquest sentit, s’ha de recordar que el 
ple del Consell va elevar, ja fa temps, una proposta de modificació de la seva 
normativa reguladora al M. Hble. Sr. President de les Illes Balears, que inclou, 
com no podia ser d’altra manera, una nova redacció de l’article 17 de la Llei 
5/1993. 

 
Cinquena. En relació amb els dictàmens preceptius sobre reclamacions 

d’indemnització per danys i perjudicis formulades davant l’Administració de la 
comunitat autònoma, els consells insulars i les corporacions locals, hem de 
recordar que, en l’actualitat, només requereixen intervenció consultiva sempre 
que la quantitat reclamada sigui superior a 3.000 euros, tal com preveu la Llei 
6/2000, de 31 de maig. S’ha de destacar, això no obstant, que el nombre de 
dictàmens emesos en expedients de responsabilitat patrimonial de les 
administracions ha augmentat notablement durant els anys 2003 i 2004. En 
concret, l’any 2003 aquest tipus de dictàmens van ser 69, és  a dir, un 44,8% 
del total, mentre que l’any 2004 van ser 119, un 57,7%. Per aquesta raó, també 
l’increment del límit quantitatiu esmentat forma part de la proposta de reforma 
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legal a què s’ha fet referència en l’observació anterior i continua plenament 
vigent. 

 
 En aquesta mateixa matèria, resulta certament sorprenent l’escàs nombre 
de corporacions locals que sol·liciten al Consell Consultiu el corresponent 
dictamen preceptiu. Les dades són molt eloqüents: l’any 2003 només 10 
ajuntaments —Palma, Calvià, Ciutadella, Santa Margalida, es Castell, Maó, 
Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Capdepera i Son Servera— van 
sol·licitar el dictamen. L’any 2004, ho feren Palma, Santanyí, Campos, 
Manacor, es Castell, Formentera, Maó, Son Servera, Calvià, Santa Margalida, 
Capdepera, Andratx i Sóller, és a dir, 13. S’ha de suposar que a tots els 
municipis de les Illes —recordem que són 67— es produeixen accidents i 
situacions que esdevenen l’origen de reclamacions per responsabilitat 
patrimonial. Per tant, és convenient que les administracions públiques de les 
Illes Balears prenguin nota d’aquest fet perquè es compleixi, en tots els casos, 
amb la preceptivitat del nostre dictamen, exigida per la normativa legal. 
 

Pel que fa a la tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial, 
el Consell Consultiu vol insistir especialment a destacar la importància del 
paper de la instrucció i, en conseqüència, en l’exigència d’evitar dèficits 
d’aquesta que resulten negatius per a la mateixa Administració consultant, per 
al Consell Consultiu i, principalment, per a la persona interessada. 
 
 Sisena. S’imposen una sèrie de recomanacions sobre el procediment 
d’elaboració de disposicions generals. Resulta especialment destacable que el 
Consell Consultiu ha constatat una millora important en la tramitació referida a 
aquest tipus de disposicions, ja que l’Administració autonòmica, en la majoria 
dels supòsits, compleix amb rigor les prescripcions contingudes en la Llei del 
Govern sobre aquesta matèria. Ara bé, el Consell Consultiu considera 
imprescindible recordar, una vegada més, l’exigència de l’article 46.2 d’aquesta 
Llei, segons el qual les al·legacions presentades pels particulars i les entitats 
interessades, en els tràmits corresponents del procediment, han de ser 
valorades expressament en l’informe preceptiu de la secretaria general 
competent. Aquest document resulta d’un gran interès perquè revela les raons 
que han dut a la conselleria instructora a modificar el text inicial, i a incorporar-
hi nous aspectes o eliminar-ne d’altres, i contribueix a facilitar al Consell 
Consultiu tots els elements de judici necessaris per valorar, finalment, la 
regulació proposada i sotmesa a consideració. 
 
 Així mateix, el paper que han de jugar els informes jurídics en el 
procediment d’elaboració de les disposicions generals és tan decisiu que el 
Consell es veu obligat a insistir que no es pot complir el tràmit amb un vistiplau 
genèric al projecte, sinó que és imprescindible elaborar-ne una anàlisi 
substancial i crítica. 
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Setena. El Consell vol posar de manifest que, des d’un punt de vista 
estrictament material del contingut dels expedients, aquests s’han de trametre 
complets i numerats, incloent-hi tots els antecedents normatius d’interès, amb 
un índex també numerat, per garantir-ne la completesa i evitar pèrdues o 
errors, i facilitar-ne la consulta, qüestions que si no es respecten 
escrupulosament poden alentir la labor del Consell Consultiu, tot això d’acord 
amb l’article 26 del nostre Reglament orgànic. A més, quan l’informe tengui per 
objecte un avantprojecte de disposició legal o un projecte de disposició 
reglamentària, l’autoritat o l’òrgan consultant ens n’ha de trametre, a més a 
més, dues còpies autoritzades. 
 

Vuitena. En la nova matèria de subvencions, la doctrina del Consell 
Consultiu sobre les ordres de bases reguladores de subvencions ha assolit ja 
un grau de fermesa i consolidació que permet establir-ne clarament els trets 
fonamentals. Només cal recordar que l’any 2003 es van aprovar ja 19 
dictàmens sobre aquesta matèria i l’any 2004, 11. Per tant, s’ha d’insistir, igual 
que es fa en els nostres dictàmens, en la necessitat de complir-ne les 
exigències legals, i determinar molt acuradament l’objecte i els beneficiaris, a 
més de moltes altres qüestions, de cada una de les línies subvencionals en les 
corresponents ordres de bases reguladores. 
 

 Novena. L’apartat c) del núm. 10 de l’article 10 de la Llei del Consell 
Consultiu ordena que el Consell sigui consultat preceptivament en els 
procediments tramitats per les administracions públiques de les Illes Balears en 
els quals la llei exigeixi de forma preceptiva el dictamen d’un òrgan consultiu, 
referits a la interpretació, modificació, resolució i anul·lació de concessions i 
contractes de les administracions públiques. Doncs bé, malgrat l’amplitud del 
mandat anterior, l’any 2003 només es van emetre 4 dictàmens sobre aquesta 
matèria i l’any 2004, 3. Resulta evident, per tant, que no en tots els casos es 
dóna compliment a l’article referit i que el Consell considera necessari efectuar-
ne un recordatori clar.  
 
 Desena. I ja per acabar, una darrera recomanació. En els procediments 
iniciats a instància de persona interessada, en els quals intervé el Consell 
Consultiu, l’òrgan competent hauria de traslladar-li, juntament amb la resolució 
corresponent, una còpia del nostre dictamen, sense perjudici de complir, 
naturalment, amb les exigències legals de la motivació. 
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ANNEXOS 
 
I. ÍNDEX DELS DICTÀMENS EMESOS L’ANY 2003 
 
                                        
A) PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS  
 
I. PROJECTES DE DECRET  
 

(Classificació per matèries) 
 
a) Agricultura i pesca 
 

― Dictamen núm. 60/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
constitueix un centre d’intercanvi de drets d’ús agrari de l’aigua. 

 
― Dictamen núm. 104/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el de 4 de juny de 1999, regulador de la pesca esportiva i 
recreativa en les aigües interiors de l’arxipèlag balear.  
 

b) Universitat 
 

― Dictamen núm. 64/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula l’ordenació universitària de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears. 
 
― Dictamen núm. 95/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior 
corresponent al títol de tècnic superior en administració de sistemes 
informàtics. 
 
― Dictamen núm. 107/2003, relatiu al Projecte d’estatuts de la 
Universitat de les Illes Balears, aprovat pel Claustre de la Universitat en 
sessió extraordinària de dia 20 de març de 2003. 
 
― Dictamen núm. 118/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula 
l’accés a aquests ensenyaments. 
 
― Dictamen núm. 126/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’Agència 
de Qualitat Universitària de les Illes Balears. 

 
c) Educació i cultura 

 
― Dictamen núm. 69/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
crea i regula el Registre de centres docents de les Illes Balears. 
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― Dictamen núm. 83/2003, relatiu al Projecte de decret d’ordenació de 
l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
― Dictamen núm. 108/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula la declaració d'interès cultural d'associacions i fundacions. 
 
― Dictamen núm. 129/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les associacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i 
confederacions d’aquestes. 
 
― Dictamen núm. 130/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les associacions d'alumnes i les federacions i confederacions 
d'associacions d'alumnes. 

 
d) Sanitat i consum 
 

― Dictamen núm. 18/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears i es 
crea el sistema d’informació de noves infeccions pel virus 
d’immunodeficiència humana. 
 
― Dictamen núm. 48/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen els requisits i les condicions sanitàries dels serveis de farmàcia 
i dipòsits de medicaments a centres hospitalaris, penitenciaris i 
sociosanitaris, i s’estableix el procediment per a la seva autorització. 
 
― Dictamen núm. 49/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’aprova a les Illes Balears el desenvolupament d’un programa de 
detecció precoç d’hipoacúsies en el període neonatal. 
 
― Dictamen núm. 52/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica 
del tatuatge, el pírcing i d’altres tècniques similars i pel qual es regulen 
els requisits higiènics i sanitaris dels establiments on es realitzen 
aquest tipus d’activitats. 
 
― Dictamen núm. 84/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula la prestació assistencial dental a la població d’entre 7 i 15 anys 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
― Dictamen núm. 85/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula la dispensació en els centres assistencials del Servei Balear de 
la Salut dels medicaments d’intercepció postcoital amb estrògens i de 
tractament de la disfunció erèctil secundària a unes malalties 
determinades. 
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e) Obres públiques, habitatge i transports 
 

― Dictamen núm. 2/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les ajudes complementàries al Pla d’Habitatge Estatal 
2002/2005.  
 
― Dictamen núm. 22/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula el reglament de supressió de barreres arquitectòniques. 

 
f) Innovació i energia 
 

― Dictamen núm. 27/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 99/1997, d’11 de juliol, mitjançant el qual es regula el 
procediment administratiu aplicable a la tramitació de les instal·lacions 
elèctriques a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
g) Economia, comerç i indústria 

― Dictamen núm. 4/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es crea 
la Unitat d’Informació i tràmit i es regula la posada en funcionament 
d’instal·lacions industrials en l’àmbit de les Illes Balears. 
 
― Dictamen núm. 28/2003, relatiu al Projecte de decret de derogació 
del Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s’estableix el marc 
normatiu dels ajuts per als sectors comercial, industrial i de serveis de 
les Illes Balears. 
 

 
h) Acolliments i adopció 
 

― Dictamen núm. 29/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen els acolliments familiars i l’adopció. 

 
i) Medi ambient 
 

― Dictamen núm. 32/2003, relatiu al  Projecte de decret regulador de 
l’extracció de corall vermell a les aigües interiors de les Illes Balears.  
 
― Dictamen núm. 59/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
declaren les zones sensibles a les Illes Balears. 
 
― Dictamen núm. 98/2003, relatiu al Projecte de decret de catalogació i 
protecció de les zones humides de les Illes Balears. 

 
j) Servei de Salut de les Illes Balears 
 

― Dictamen núm. 36/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les reintegracions de despeses per desplaçaments en transport 
no concertat i les compensacions per estades fora de la localitat de 
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residència dels usuaris del Servei Balear de Salut, per raó d’assistència 
sanitària. 
Vot particular de l’Hble. Sra. Carme Fernández González, consellera 
secretària. 
 
― Dictamen núm. 74/2003, relatiu al Projecte de decret regulador de la 
garantia dels terminis màxims de resposta en l’atenció quirúrgica en el 
Servei de Salut de les Illes Balears. 

 
k) Eleccions 
 

― Dictamen núm. 46/2003, relatiu al Projecte de decret sobre normes 
relatives als mitjans materials que s’han de utilitzar en les eleccions al 
Parlament de les Illes Balears.  
 
― Dictamen núm. 47/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
fixen les gratificacions i indemnitzacions que han de percebre els 
membres de l’Administració electoral de les Illes Balears, el personal al 
seu servei, els jutges de primera instància o de pau i els representants 
de l’Administració de la comunitat autònoma en les meses electorals 
amb motiu de les eleccions al Parlament de les Illes Balears de 2003. 

 
l) Protecció civil 
 

― Dictamen núm. 53/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’aprova el reglament de voluntaris de protecció civil de les Illes 
Balears. 

 
m) Benestar social 
 

― Dictamen núm. 61/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 92/1989, de 19 d’octubre, de regulació dels òrgans 
rectors de les caixes d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears i 
es regula l’obra social de les caixes d’estalvis que operen a les Illes 
Balears. 

 
n) Autorització d’establiments 
 

― Dictamen núm. 63/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableixen les normes relatives a l’autorització dels establiments que 
elaboren o serveixen menjars preparats.  

 
o) Policia Local 
 

― Dictamen núm. 72/2003, relatiu a Projecte de decret pel qual es 
regulen les bases i exercicis per a l’ingrés a les diverses categories de 
Policia local de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
Vot particular de l’Hble. Sra. Carme Fernández González, consellera 
secretària. 
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p) Inserció sociolaboral 
 

― Dictamen núm. 90/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula la qualificació de les iniciatives empresarials d’inserció 
sociolaboral i es crea el Registre d’iniciatives empresarials d’inserció 
sociolaboral de les Illes Balears.  

 
q) Oficines de farmàcia 
 

― Dictamen núm. 124/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 64/2001, de 27 d’abril, pel qual s’estableixen els 
requisits tècnics que han de reunir les oficines de farmàcia.  

 
r) Funció pública i interior 
 

― Dictamen núm. 138/2003, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
reforma el Decret 162/2003, de 5 de setembre (BOIB núm. 129, de 13 
de setembre), pel qual s’aprova el reglament que regula l’exigència de 
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius 
d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es 
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. 

 
 
II. PROJECTES D’ORDRE  
 
 

(Classificació per matèries dels dictàmens sobre projectes d’ordre) 
 
a) Agricultura i pesca 
 

― Dictamen núm. 58/2003, relatiu al Projecte d’ordre pel qual 
s’estableixen les bases reguladores dels ajuts en els sectors agraris i 
pesquers.  
 
― Dictamen núm. 151/2003, relatiu a l’Ordre de bases reguladores de 
les subvencions per al desenvolupament rural amb càrrec al Fons 
Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA), als règims d’ajuda 
directa en el marc de la política agrària comuna i a determinats 
sistemes d’ajuda als agricultors. 

 
b) Benestar social 
 

― Dictamen núm. 37/2003, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
de Benestar Social, pel qual s’estableixen les bases reguladores dels 
certàmens i premis en matèria de benestar social. 
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― Dictamen núm. 38/2003, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
de Benestar Social, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels 
fons de garantia en matèria de benestar social. 
 
― Dictamen núm. 99/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de 
benestar social. 

 
c) Comunicació social 
 

― Dictamen núm. 30/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Presidència per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a mitjans de comunicació social. 

 
d) Joc 
 

― Dictamen núm. 62/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller 
d’Interior de supressió del cartó de bingo de valor facial d’1,5 €. 
 
― Dictamen núm. 116/2003, relatiu al Projecte d'ordre per la qual 
s'estableixen les mesures d'homologació per a les màquines 
recreatives de tipus B després de l'entrada en vigor de la moneda única 
europea. 

 
e) Ordenació del territori 
 

― Dictamen núm. 102/2003, 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.  

 
f) Economia, comerç i indústria 
 

― Dictamen núm. 26/2003, relatiu al projecte d’Ordre de bases 
reguladores per a la concessió de subvencions «per als sectors 
comercial, industrial i de serveis» de les Illes Balears.  
 
― Dictamen núm. 145/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Comerç, Indústria i Energia per la qual s’estableix el règim transitori del 
servei d’inspecció tècnica de vehicles en les Illes Balears. 
 

 
g) Cases regionals 
 

― Dictamen núm. 150/2003, relatiu a l’Ordre de la Vicepresidència i 
Conselleria de Relacions Institucionals, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores de les subvencions en matèria de cases regionals, 
entitats associatives i relacions institucionals. 
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h) Energia 
 

― Dictamen núm. 154/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en matèria d’energia a les Illes Balears. 

 
i) Treball i formació 
 

― Dictamen núm. 20/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Treball i Formació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts públics dirigits al foment de l’economia social. 
Vot particular de l’Hble. Sra. Carme Fernández González, consellera 
secretària. 
 
― Dictamen núm. 21/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per concedir ajuts públics destinats 
al foment de la integració laboral de discapacitats en centres especials 
d’ocupació i treball autònom. 
Vot particular de l’Hble. Sra. Carme Fernández González, consellera 
secretària. 
 
― Dictamen núm. 54/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Treball i Formació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
concedir ajuts públics destinats a fomentar la participació de la dona en 
el mercat de treball. 
 
― Dictamen núm. 89/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per concedir ajuts públics per a 
projectes d’actuacions formatives emmarcades en l’objectiu 3 del Fons 
Social Europeu. 
 
― Dictamen núm. 91/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts públics 
per a projectes de serveis d'orientació i itineraris integrats d'inserció, 
emmarcats en l'objectiu 3 del Fons Social Europeu. 
 
― Dictamen núm. 135/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts públics 
per a projectes de serveis d’orientació i itineraris integrats d’inserció 
emmarcats en l’objectiu 3 del Fons Social Europeu. 
 

 
j) Medi ambient 
 

― Dictamen núm. 146/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Medi Ambient, per la qual s’estableixen les condicions per a les noves 
autoritzacions i concessions d’aigües subterrànies a les Illes Balears. 
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k) Turisme 
 

― Dictamen núm. 51/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Turisme per la qual s’estableixen el programa i les bases que han de 
regir les convocatòries de les proves d’habilitació de guia turístic a les 
Illes Balears. 

 
l) Sanitat i consum 
 

― Dictamen núm. 110/2003, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en matèria de sanitat. 
 
― Dictamen núm. 111/2003, Projecte d’ordre per la qual s’estableixen 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de 
defensa dels consumidors i usuaris. 

 
m) Obres públiques, habitatge i transports 
 

― Dictamen núm. 112/2003, Projecte d’ordre comprensiva de bases 
reguladores per a la concessió de subvencions de la Conselleria 
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.  

 
n) Seguretat Social 
 

― Dictamen núm. 137/2003, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Treball i Formació per la qual s'estableixen les bases reguladores per a 
la concessió d'ajuts previs a la jubilació ordinària en el sistema de 
Seguretat Social.  

 
 
B) RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT  
 
 

― Dictamen núm. 34/2003, relatiu a l’adequació a la Constitució 
espanyola i a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de la Llei 
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació.  
Vot particular de l’Hble. Sr. Miguel Coll Carreras, conseller, al qual 
s’adhereix l’Hble. Sr. Josep Sala Torres, conseller. 
 
― Dictamen núm. 97/2003, relatiu a l’adequació a la Constitució dels 
apartats 2 i 6 de l'article 120 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d'ordre social, publicada en el Butlletí 
Oficial de l'Estat, per la qual es modifiquen els articles 74 i 114 de la 
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
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C) RESPONSABILITAT PATRIMONIAL  
 
 
I. Classificació per matèries 
 
a) Llicències d’autotaxi 
 

― Dictamen núm. 100/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma instada pel Sr. J. i pel Sr. S. a causa de pèrdua 
de llicències d’autotaxi atorgades per resolució de l’òrgan municipal el 
23 de setembre de 1992 i anul·lades el 19 de juny de 2002. 

 
b) Vies públiques, camins i altres accessos 
 

― Dictamen núm. 5/2003, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma instada per la Sra. 
D., per les lesions sofertes com a conseqüència d’una caiguda que 
tingué lloc en trepitjar un clot existent a la voravia, a l’alçada del núm. 
15 del camí de Génova, dia 23 d’abril de 2001. 
 
― Dictamen núm. 6/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada pel Sr. M. com a 
conseqüència de les lesions sofertes en la caiguda produïda en trepitjar 
un desnivell de formigó existent en el paviment de la calçada, dia 5 de 
desembre de 2000. 
 
― Dictamen núm. 8/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració formulada pel Sr. J., en nom i representació de la Sra. 
Y., per l’accident de circulació sofert al camí de Jesús de Palma el dia 7 
de desembre de 1999. 
 
― Dictamen núm. 14/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor presentada per la Sra. P., en 
representació de la Sra. C., per danys produïts al seu vehicle. 
 
― Dictamen núm. 16/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada pel Sr. G. pels danys soferts com a conseqüència d’una 
caiguda mentre caminava per la voravia del carrer Elionor Servera 
cantonada amb carrer Magallanes a causa del mal estat d’aquesta. 
 
― Dictamen núm. 17/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. J. per una caiguda dins 
un buit de parterre per sembrar-hi un arbre, dia 29 de desembre de 
2000, davant el centre comercial «El Corte Inglés». 
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― Dictamen núm. 19/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma formulada per la Sra. J. per caiguda. 
 
― Dictamen núm. 25/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada per la Sra. M. 
 
― Dictamen núm. 35/2003, relatiu a la reclamació por responsabilitat 
patrimonial del Consell de Mallorca formulada pel Sr. J., en nom i 
representació de la Sra. M., pels danys i perjudicis materials soferts a 
conseqüència d’un accident de circulació. 
 
― Dictamen núm. 42/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Calvià presentada pel Sr. A., per lesions 
sofertes a conseqüència d’una caiguda al carrer del P. Vaquer Ramis 
de Magaluf, el 18 d’agost de 2002. 
 
― Dictamen núm. 43/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Santa Margalida formulada pel Sr. J. , 
en nom i representació de la Sra. M., a causa d’una caiguda soferta per 
llenegada en una superfície relliscosa al carrer Pizarro del nucli urbà de 
Can Picafort, el dia  22 de gener de 2001.     
 
― Dictamen núm. 44/2003, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada per la Sra. M. davant l’Ajuntament de Palma per la caiguda 
que va patir, a la plaça del Mercat, a causa de la presència d’uns pals 
de ferro a la calçada. 
 
― Dictamen núm. 50/2003, relatiu a la sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial deduïda per la senyora M. contra la Universitat de les Illes 
Balears. 
 
― Dictamen núm 67/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor presentada por la Sra. M., per 
les lesions sofertes a conseqüència d’una caiguda a causa del mal 
estat del paviment en algunes zones del passadís del claustre del 
Convent de Sant Domingo. 
 
― Dictamen núm. 68/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Capdepera presentada per la Sra. A. per 
la lesió soferta a conseqüència d’una caiguda en el teatre Municipal. 
 
― Dictamen núm. 76/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial del 
Consell de Mallorca presentada per la Sra. C. a causa d'una caiguda al 
carrer de la Misericòrdia de Palma, mentre caminava el dia 15 de juny 
de 2001. 
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― Dictamen núm. 77/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada per la Sra. M. per les lesions sofertes a causa del mal estat 
de les obres del carrer del Marquès de la Fontsanta de Palma, el dia 6 
de novembre de 2001. 
 
― Dictamen núm. 78/2003, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada per la Sra. M. davant l’Ajuntament de Palma, per la lesió 
soferta a conseqüència d’una caiguda a la sortida del mercat municipal 
de l’Olivar.  
 
― Dictamen núm. 79/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial incoada pel Sr. J. i el Sr. F. a causa de l’accident sofert el 
dia 11 de novembre de 2001 per la caiguda d’un arbre damunt el seu 
cotxe.  
 
― Dictamen núm. 80/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Santa Margalida formulada pel Sr. V. i la 
Sra. L., (representats per l'advocat D.), per la mort del seu fill en topar 
la motocicleta que conduïa amb un arbre caigut a l’avinguda de Santa 
Eulàlia de Ca’n Picafort, terme de Santa Margalida, a causa del 
temporal de novembre de 2001. 
 
― Dictamen núm. 81/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell de Mallorca formulada pel Sr. M. i la Sra. S.  per 
les lesions i els perjudicis patrimonials soferts a conseqüència d’un 
accident de trànsit que tingué lloc el 16 de setembre de 2000 a la 
carretera del Coll de sa Creu, a Gènova. 
 
― Dictamen núm. 82/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada per la Sra. C. per una caiguda en el camí dels Reis (polígon 
de Can Valero) el dia 8 de juny de 2000, a causa d’haver ficat el peu 
dins una arqueta sense tapa. 
 
― Dictamen núm. 86/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella instada pel Sr. P. en nom i 
representació de la Sra. A., pels danys i perjudicis soferts a 
conseqüència del mal estat de la via pública.  
 
― Dictamen núm. 87/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada pel Sr. A., pels danys 
ocasionats en el seu vehicle, el dia 14 de maig de 2002, per impacte 
d’un piló retràctil que controla l’accés a la zona ACIRE del carrer de 
Sant Feliu. 
 
― Dictamen núm. 93/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada per la Sra. C., per les lesions sofertes a conseqüència d’una 
caiguda a la plaça de Ramon Llull, de Manacor, el dia 25 de setembre 
de 2000. 
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― Dictamen núm. 103/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l'Ajuntament de Calvià instada pel Sr. J., pels danys soferts a 
conseqüència d'un accident ocorregut el dia 26 d'abril de 2002, quan 
circulava pel carrer Ramon de Montcada. 
 
― Dictamen núm. 106/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel Sr. A., pels danys i perjudicis soferts a 
conseqüència d’un accident de trànsit. 
 
― Dictamen núm. 113/2003, relatiu a la sol·licitud de responsabilitat 
patrimonial deduïda per la Sra. M. en contra de la Universitat de les 
Illes Balears. 
 
― Dictamen núm. 117/2003, relatiu a la petició d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada per la 
Sra. E. a conseqüència d’una caiguda  soferta al mercat de Pere 
Garau.  
 
― Dictamen núm. 120/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració pública formulada pel Sr. A. pels danys 
produïts al seu vehicle com a conseqüència de l’accident de circulació 
ocorregut en el camí de la Beata, dia 4 de gener de 2002. 
 
― Dictamen núm. 127/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor presentada pel Sr. B. per les 
lesions sofertes a causa d’un accident de motocicleta ocorregut dia 27 
de setembre de 2000. 
 
― Dictamen núm. 128/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor plantejada pel Sr. S. 
 
― Dictamen núm. 131/2003, relatiu a la petició d'indemnització 
formulada per la Sra. B., en representació de la Sra. M.L., per accident 
de circulació ocorregut en el terme municipal de Sant Llorenç des 
Cardassar. 
 
― Dictamen núm. 132/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca formulada pel Sr. F. i la Sra. 
V., en nom i representació del seu fill menor F., en reclamació 
d'indemnització pels danys soferts en accident de circulació a la 
carretera PMV- 4021, de Manacor a s’Illot. 
 
― Dictamen núm. 133/2003, relatiu a la petició de indemnització 
presentada pel Sr. M., en nom i representació de la Sra. M., per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma a causa d’una 
caiguda al carrer Pau Piferrer d’aquesta ciutat.  
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― Dictamen núm. 134/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada per la Sra. C. per una caiguda al carrer Bonaire de Palma, el 
dia 19 d’octubre de 2001. 
 
― Dictamen núm. 136/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada per l'entitat 
mercantil M. i T. SL, a conseqüència de l'accident de trànsit que va 
tenir lloc el 4 de gener de 2002 en la carretera PMV 103-1, Andratx-
Capdellà. 
 
― Dictamen núm. 141/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial 
sol·licitada a l'Ajuntament de Calvià pel Sr J., en nom i representació de 
la Sra T. 
 
―Dictamen núm. 143/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració pública formulada pel Sr. A. pels danys 
produïts al vehicle que té en propietat, com a conseqüència de 
l'accident de circulació ocorregut el dia 4 de gener de 2002 al camí de 
la Beata. 
 
― Dictamen núm. 152/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. V. a 
conseqüència d’una caiguda que va patir el 26 de gener de 2003 a la 
via pública.  
 
― Dictamen núm. 153/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. M.R. com 
a conseqüència de caiguda al carrer Nuredduna de Palma, el dia 25 de 
novembre de 2000. 
 

 
c) Catàstrofes naturals 
 

― Dictamen núm. 31/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada pel Sr. J.L. davant l’Ajuntament de Calvià pels danys soferts 
a la seva propietat a causa de la caiguda d’un pi arran d’una tempesta. 
 
― Dictamen núm. 33/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. C. davant l’Ajuntament 
de Manacor pels danys ocasionats en caure un pi, situat al carrer 
Pinzones núm. 49 de Portocristo, sobre un habitatge de la seva 
propietat. 
 
― Dictamen núm. 40/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. A. davant l’Ajuntament 
de Calvià pels danys ocasionats, durant el temporal del mes de 
novembre de 2001, per la caiguda d’uns pins situats en un carrer sense 
asfaltar sobre uns murs de partió, impedint el pas als vianants, prop del 
carrer Ferran d’Aragó núm. 20 de Santa Ponça (Calvià). 
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― Dictamen núm. 41/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella presentada pel Sr. C. per 
danys i perjudicis a conseqüència de la inundació soferta en el seu 
local de negoci dia 1 d’abril de 2002.  
 
― Dictamen núm. 45/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial 
formulada pel Sr. D. davant l’Ajuntament de Calvià, pels danys soferts a 
un local de la seva propietat, a causa d’una inundació. 
 
― Dictamen núm. 56/2003, relatiu a l’expedient de responsabilitat 
patrimonial iniciat per la Sra. C., davant l’Ajuntament de Son Servera, 
pels danys soferts a la seva terrassa a causa de les arrels d’un pi. 
 
― Dictamen núm. 147/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor D. davant l’Ajuntament de Calvià, pels 
danys soferts per les tres inundacions del seu local de negoci durant el 
mes de setembre de 2001 

 
d) Mercat municipal 
 

― Dictamen núm. 13/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor formulada per la Sra. A., en 
representació de Pollos Salas SA. 

 
e) Poliesportiu municipal 
 

― Dictamen núm. 39/2003, relatiu a la reclamació plantejada pel Sr. B. 
en matèria de responsabilitat patrimonial.  

 
f) Obres municipals 
 

― Dictamen núm. 55/2003, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel Sr. F., en representació de la Sra. C., davant 
l’Ajuntament de Maó, pels perjudicis ocasionats pel tancament d’un bar 
a conseqüència de les obres dutes a terme per part de l’Ajuntament. 
 
― Dictamen núm. 148/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears formulada pel senyor M., en nom i representació de F C SA, 
per les obres de la ronda Nord de Ciutadella. 

 
g) Dipòsit de Son Reus 
 

― Dictamen núm. 57/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada pel Sr. L., en 
representació de la Sra. A., pels danys soferts al vehicle de la seva 
propietat en el dipòsit de Son Reus. 
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h) Destrucció d’obres de pintura 
 

― Dictamen núm. 65/2003, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Palma instada pel Sr. J. 

 
i) Accident a classe d’educació física a l’IES Antoni Maura 
 

Dictamen núm. 7/2003, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys i perjudicis soferts per N. durant la classe 
d’educació física en l’IES Antoni Maura, de Palma. 

 
j) Ordenació del territori i urbanisme 
 

― Dictamen núm. 15/2003, relatiu a la sol·licitud d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears per danys i perjudicis derivats de la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, 
de mesures cautelars i d’emergència relatius a l’ordenació del territori i 
l’urbanisme de les Illes Balears.  
 
― Dictamen núm. 101/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per U. SL, a l’Ajuntament de Calvià, derivada de 
l'aprovació definitiva de la revisió del PGOU de Calvià, per la 
desqualificació del sector UPT-5, en la quantitat d’11.684.072,96 euros  
(1.944.066.164 pessetes). 
 
― Dictamen núm. 109/2003, relatiu a les reclamacions de 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Ciutadella formulades pel 
Sr. D. i el Sr. P. pels danys i perjudicis soferts en els seus habitatges. 
 
― Dictamen núm. 123/2003, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament des Castell a instàncies del Sr. M. en 
representació de la societat AN. SL. 
 
― Dictamen núm. 142/2003, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma interposada  pel 
Sr. J. pels danys i perjudicis patits pel presumpte mal funcionament del 
servei públic municipal. 

 
k) Medi ambient  
 

― Dictamen núm. 23/2003, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. G., actuant en nom i 
representació del RCN de Palma. 
 
― Dictamen núm. 88/2003, relatiu a la reclamació patrimonial 
formulada per les entitats «BS SA» i «SAP SA», per sobreexplotació de 
l’aqüifer de na Burguesa. 
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l) Mostra de comerç, indústria i artesania 
 

― Dictamen núm. 92/2003, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament de Manacor pels danys i 
perjudicis soferts pel robatori de diversos objectes informàtics a la XVI 
Mostra de Comerç, Indústria i Artesania de Manacor. 

 
m) Grafits 
 

Dictamen núm. 96/2003, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Calvià instada pel Sr. R., 
pels danys soferts a la façana de ca seva a conseqüència d'uns grafits 
realitzats el 17 d'agost de 2002.  

 
n) Servei públic sanitari 
 

Dictamen núm. 114/2003, relatiu a la petició d’indemnització formulada 
per la Sra. M., pel funcionament anormal del servei públic sanitari, en 
concret, per errada en la dosi de metadona que se li administrava. 

 
o) Serveis públics de correus i recollida de fems 
 

― Dictamen núm. 121/2003, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Santa Margalida pel 
mal funcionament dels serveis públics de correus i recollida de fems. 

 
 
D) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA  
 
 
I. MODIFICACIÓ NORMATIVA CONTRACTUAL 
 

― Dictamen núm. 70/2003, relatiu a la modificació de la normativa 
reguladora del Registre de contractes i contractistes.  
 
― Dictamen núm. 139/2003, relatiu a l’expedient de modificació del 
contracte de gestió del servei públic de transport sanitari dins l’àmbit de 
la comunitat autònoma. 
 
― Dictamen núm. 144/2003, relatiu a l’expedient de modificació del 
contracte de gestió del servei públic de transport sanitari dins l’àmbit de 
la comunitat autònoma. 
 
― Dictamen núm. 149/2003, relatiu a l’expedient de modificació del 
contracte de gestió del servei públic de transport sanitari dins l’àmbit 
de la comunitat autònoma. 
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II. RESOLUCIÓ CONTRACTUAL 
 

― Dictamen núm. 11/2003, relatiu a la resolució per part de l’ 
Ajuntament de Santa Margalida del contracte de la concessió del servei 
d’explotació de les platges subscrit amb l’entitat T., SL. 

 
 
E) REVISIÓ D’OFICI  
 
 

― Dictamen núm. 24/2003, relatiu a l’expedient de revisió d’ofici de 
llicència d’obra menor concedida per l’Ajuntament de Deià. 
 
― Dictamen núm. 66/2003, relatiu a la revisió d’ofici de la resolució de 
la Conselleria de Funció Pública i Interior per la qual s’atorgà a la Sra. 
M.F. un ajut del fons social per minusvalidesa del seu home. 
 
― Dictamen núm. 105/2003, relatiu a la revisió d'ofici del procediment 
administratiu de selecció seguit per cobrir en propietat dues places de 
funcionari de carrera de la Policia Local de l'Ajuntament de Marratxí 
(convocatòria de 27 de novembre de 2000). 
 
― Dictamen núm. 115/2003, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte 
administratiu de concessió de llicència d’obres, instada pel Sr. V. i la 
Sra. E., per a la construcció d’una nau al polígon industrial de Marratxí. 
 

 
F) URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI  
 
 

― Dictamen núm. 3/2003, relatiu a l’aprovació del Pla Especial de 
Reforma Interior de l’ARE-38-01 Son Dameto, previst en el PGOU de 
Palma. 
 
― Dictamen núm. 9/2003, relatiu a la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament dia 11 de juliol de 
2000 a Costa de’n Blanes. 
 
― Dictamen núm. 10/2003, relatiu a la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament dia 11 de juliol de 
2000 en Es Capdellà. 
 
― Dictamen núm. 12/2003, relatiu a la modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament del municipi de Puigpunyent sobre 
la qualificació d’una superfície de 4000 m2, actualment destinats a 
espai lliure públic i assenyalats com a ELP3 a les Normes subsidiàries 
vigents, com a sòl destinat a equipament comunitari docent, assenyalat 
com a E2. 
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― Dictamen núm. 71/2003, relatiu a la modificació de les normes 
subsidiàries de planejament de Manacor, relativa a la reordenació de la 
«zona estació ferrocarril». 
 
― Dictamen núm. 75/2003, relatiu a la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Palma, que consisteix en la 
requalificació de quatre parcel·les cadastrals de titularitat municipal, per 
redistribuir un equipament docent i dos espais lliures públics (col·legi 
públic Es Pont, Son Gotleu i espais lliures adjacents als carrers Indaleci 
Prieto i Joan Coll). 
 
― Dictamen núm. 119/2003, relatiu a la modificació puntual de la Unitat 
d’Actuació (UA9) del PGOU d’Eivissa, referent a l’espai lliure PL-7 i al 
vial VL-11. 
 
― Dictamen núm. 122/2003, relatiu a la modificació puntual del PGOU, 
zona de Voramar i Peguera, del municipi de Calvià. 
 
― Dictamen núm. 125/2003, relatiu a la modificació del Pla General 
d’Ordenació Urbana del municipi de Calvià, aprovat dia 11 de juliol de 
2000 a la zona «Badia de Palma» (Calvià) 
 
― Dictamen núm. 140/2003, relatiu a l’acord de suspensió del 
planejament urbanístic vigent del terme municipal de Santa Eulàlia del 
Riu. 

 
 
G) ALTRES 
 

― Dictamen núm. 1/2003, relatiu a la constitució de Fornells com a 
municipi independent per segregació del municipi des Mercadal. 
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II. ÍNDEX DELS DICTÂMENS EMESOS L’ANY 2004 
 
 
 
A) AVANTPROJECTES DE LLEI 
 

— Dictamen núm. 50/2004, relatiu a l’Avantprojecte de llei de creació 
del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 124/2004, relatiu a l'Avantprojecte de llei de 
modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 

 
 
 

B) PROJECTES DE DISPOSICIONS GENERALS 
 

I. PROJECTES DE DECRET 
 

 
a) Agricultura i pesca 
 

— Dictamen núm. 54/2004, relatiu al Projecte de decret de règim jurídic 
i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control 
de denominació de qualitat. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 
 

b) Caça  
 

— Dictamen núm. 67/2004, relatiu al Projecte de decret definidor de les 
espècies objecte de caça i pesca fluvial al nostre arxipèlag i 
d'implantació de normes protectores. 
 
— Dictamen núm. 68/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen els plans tècnics i els refugis de caça a les Illes Balears. 

 
c) Comerç, indústria i energia 

 
— Dictamen núm. 26/2004, relatiu a l’ajornament de l'atorgament 
d'autoritzacions per a l'exercici d'activitats d'inspecció tècnica de 
vehicles. 
 
— Dictamen núm. 60/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
crea el Registre d'empreses instal·ladores i mantenidores d'alta tensió 
(REIMAT), i se’n regulen els requisits i el funcionament. 
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d) Contractació administrativa 
 

— Dictamen núm. 22/2004, relatiu al Projecte de decret de modificació 
del Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació 
administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
e) Educació 
 

— Dictamen núm. 32/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al 
títol de tècnic en operació, control i manteniment de màquines i 
instal·lacions del vaixell. 
 
— Dictamen núm. 37/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el règim d’admissió d’alumnes a centres docents sostinguts 
amb fons públics. 
 
— Dictamen núm. 63/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al 
títol de tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural. 
 
— Dictamen núm. 64/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'estableix l'ordenació de l'educació infantil, l'educació primària i 
l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 114/2004, relatiu al Projecte de decret regulador de 
la consolidació parcial del complement retributiu específic per a 
l'exercici del càrrec de director de centres docents públics. 
 
— Dictamen núm. 127/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 
 
— Dictamen núm. 143/2004, relatiu al Projecte de decret regulador del 
currículum de l'educació infantil en l'àmbit de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 
 
— Dictamen núm. 152/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al 
títol de tècnic en explotació de sistemes informàtics. 
 
— Dictamen núm. 162/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 
Balears. 
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— Dictamen núm. 166/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'estableix l'ordenació i el currículum del batxillerat a les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 173/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació 
secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de la Direcció 
General de Política Lingüística. 

 
f) Emergències i seguretat 
 

— Dictamen núm. 5/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'executa en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
l’aplicació del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s'aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus 
en què intervenen substàncies perilloses. 
 
— Dictamen núm. 6/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
desenvolupen determinats aspectes de la Llei d’ordenació 
d’emergències a les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 182/2004, relatiu al Projecte de decret sobre les 
mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les 
platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 

g) Esports 
 

— Dictamen núm. 34/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les federacions esportives de les Illes Balears. 

 
h) Farmàcia 
 

— Dictamen núm. 101/2004, relatiu al Projecte de decret sobre 
establiment de nivells d’elaboració de fórmules magistrals i preparats 
oficinals. 
 

i) Fons de cooperació municipal 
 

— Dictamen núm. 137/2004, relatiu al Projecte de decret de regulació 
del Fons de cooperació municipal. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 

 
j) Funció pública 
 

— Dictamen núm. 36/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de 
persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 82/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el 
Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 136/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els 
procediments per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 
 
— Dictamen núm. 184/2004, relatiu al Projecte de decret de modificació 
del Decret 54/2002, de 12 d'abril, pel qual es regulen les 
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
k) Hisenda i pressuposts 
 

— Dictamen núm. 85/2004, relatiu al Projecte de decret de 
desplegament de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts 
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
l) Joc 

 
— Dictamen núm. 105/2004, relatiu al Projecte de decret sobre règim 
jurídic de les sales de joc. 

 
m) Medi ambient 
 

— Dictamen núm. 66/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Pla de Recuperació del Virot, Puffinus spss, a les Illes 
Balears. 
 
— Dictamen núm. 111/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 4/1986, de 23 de gener, d'implantació i regulació 
dels estudis d'avaluació d'impacte ambiental. 

 
n) Òrgans col·legiats 
 

— Dictamen núm. 154/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
crea i regula el Registre General d’Òrgans Col·legiats de l’Administració 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
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o) Policia Local 
 

— Dictamen núm. 62/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula el Registre general de dades dels membres integrants dels 
cossos de Policia Local i la resta de membres que prestin serveis de 
vigilància i custòdia, i dels cossos de Policia Local dels ajuntaments de 
les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 84/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica la normativa reguladora de les policies locals a les Illes 
Balears en matèria d'organització, uniformitat, formació, ingrés, 
promoció i mobilitat. 

 
p) Policia sanitària mortuòria 
 

— Dictamen núm. 128/2004, relatiu a la modificació del Reglament de 
policia sanitària mortuòria.  
 

q) Política lingüística 
 

— Dictamen núm. 115/2004, relatiu al Projecte de decret sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català. 

 
r) Protecció civil 
 

— Dictamen núm. 99/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s’estableix el termini per a l’aprovació dels plans territorials a què fa 
referència l’article 4.2 del Pla Territorial de les Illes Balears en Matèria 
de Protecció Civil. 

 
s) Sanitat i consum 
 

— Dictamen núm. 1/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regula l’exercici de l’activitat de bronzejat artificial i els requisits 
higiènics i sanitaris que han de complir els centres de bronzejat 
artificial. 
 
— Dictamen núm. 35/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei 
de Salut de les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 44/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual 
s'estableix el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes 
Balears. 
 
— Dictamen núm. 47/2004, relatiu al Projecte de decret regulador del 
defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears. 
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— Dictamen núm. 138/2004, relatiu al Projecte de decret regulador del 
defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears. 

 
t) Turisme 
 

— Dictamen núm. 185/2004, relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Decret 60/1997, de 7 de maig, de reglament de les agències 
de viatges de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

 
 
III. PROJECTES D’ORDRE 
 
 
a) Caça 

 
— Dictamen núm. 58/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions per a les 
societats de caçadors. 

 
b) Comerç, indústria i energia 

 
— Dictamen núm. 30/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en matèria d’energia a les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 56/2004, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es 
regula l'obtenció del document de qualificació empresarial, en 
desplegament del Decret 25/2003, de 28 de març, pel qual es crea la 
Unitat d'Informació i Tràmit i es regula la posada en funcionament 
d’instal·lacions industrials en l'àmbit de les Illes Balears. 

 
c) Economia, hisenda i innovació 
 

— Dictamen núm. 15/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es 
regulen les condicions i el procediment per a la transmissió telemàtica 
de documents públics. 
 
— Dictamen núm. 17/2004, relatiu al Projecte d'ordre per la qual 
s'aprova el model informatitzat 160 «Índexs notarials. Declaració 
informativa a efecte tributari» i se’n dicten les normes de gestió i 
presentació. 
 
― Dictamen núm. 27/2004, relatiu al Projecte d’ordre del conseller 
d’Economia, Hisenda i Innovació per la qual s’estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de recerca i 
desenvolupament tecnològic. 
 
— Dictamen núm. 45/2004, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es 
regula la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal 
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sobre el joc de les màquines tipus «B» o recreatives amb premi i de les 
màquines tipus «C» o d'atzar. 
 
— Dictamen núm. 46/2004, relatiu al Projecte d'ordre per la qual es 
regula el procediment per a la presentació i el pagament telemàtic de 
les declaracions liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el joc 
a casinos i al cànon de sanejament d'aigües. 
 
— Dictamen núm. 193/2004, relatiu al Projecte d’ordre reguladora del 
procediment per a la gestió i el pagament per via telemàtica dels tributs 
la recaptació dels quals correspon a l’Administració autonòmica de les 
Illes Balears. 

 
d) Interior 
 

— Dictamen núm. 11/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases que regulen la concessió de subvencions de la 
Conselleria d’Interior. 

 
 

e) Medi ambient 
 

— Dictamen núm. 59/2004, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Medi Ambient per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de 
subvencions per a la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de 
les Illes Balears. 
 
— Dictamen núm. 91/2004, relatiu al Projecte d’ordre del conseller de 
Medi Ambient per la qual s’estableix un règim de subvencions per a 
activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor de persones i 
entitats sense ànim de lucre. 

 
f) Policia Local 

 
― Dictamen núm. 188/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es 
regulen les condicions d’uniformitat de les policies locals de les Illes 
Balears. 

 
 

g) Presidència i esports 
 

— Dictamen núm. 12/2004, relatiu al Projecte d’ordre de modificació de 
l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions de la Conselleria de Presidència i Esports. 
 
— Dictamen núm. 41/2004, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera 
de Presidència i Esports per la qual s’aprova el reglament 
d’organització i funcionament del casal d’organitzacions no 
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governamentals per al desenvolupament i entitats sense ànim de lucre 
d’immigrants estrangers, anomenat Espai Solidari. 

 
 

h) Protecció civil 
 

— Dictamen núm. 121/2004, relatiu al Projecte d’ordre de regulació de 
les condicions d'uniformitat, emblemes, equips i acreditacions dels 
voluntaris de protecció civil. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 

 
i) Relacions institucionals 

 
— Dictamen núm. 175/2004, relatiu al Projecte d'ordre de la consellera 
de Relacions Institucionals de modificació de l’Ordre de 5 de març de 
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions a mitjans de comunicació social. 

 
j) Salut i consum 

 
— Dictamen núm. 13/2004, relatiu al Projecte d’ordre mitjançant la qual 
es modifica l’Ordre de 19 de desembre de 2000, per la qual 
s’estableixen les condicions, els requisits tècnics i el procediment 
d’autorització per a la creació, la modificació, el trasllat i el tancament 
d’hospitals. 

 
— Dictamen núm. 83/2004, relatiu al Projecte d'ordre de la Conselleria 
de Salut i Consum per la qual es regulen les quanties de les 
compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de 
les Illes Balears, així com el procediment per a la seva obtenció. 

 
k) Treball i formació 
 

— Dictamen núm. 25/2004, relatiu al Projecte d'ordre per la qual 
s'estableixen les bases reguladores de subvencions la gestió i 
l'atorgament de les quals correspon a la Conselleria de Treball. 
 
— Dictamen núm. 155/2004, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de 
Treball i Formació per la qual s'estableixen les bases reguladores de 
les subvencions en matèria de formació ocupacional. 
 
— Dictamen núm. 176/2004, relatiu al Projecte d'ordre del conseller de 
Treball i Formació per la qual s'estableixen les bases reguladores de 
les subvencions en matèria de formació ocupacional. 
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l) Turisme 
 

— Dictamen núm. 16/2004, relatiu al Projecte d’ordre per la qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
en matèria de turisme. 

 
 
C) CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 

 
— Dictamen núm. 8/2004, relatiu a la resolució del contracte d’obres de 
sanejament de la urbanització Cala en Bosc-Cap d’Artrutx subscrit amb 
SSA. 
 
— Dictamen núm. 192/2004, relatiu a la resolució del contracte 
d'explotació del bar-restaurant del Poliesportiu des Capdellà 
(Ajuntament de Calvià).  

 
 

D) REVISIÓ D’OFICI 
 

— Dictamen núm. 10/2004, relatiu a la revisió d’ofici de l’acte 
administratiu de la concessió d’una llicència d’obres instada pel senyor 
V. i la senyora E., per a la construcció d’una nau al polígon industrial de 
Marratxí. 
 
— Dictamen núm. 29/2004, relatiu al procediment per a la revisió d'ofici 
de la convalidació de factures a favor de l'entitat SCSA, en concepte de 
contracte d'assistència tècnica per a l'anàlisi i el disseny de la 
implantació de procediments de gestió dels programes de foment de 
l'ocupació del SOIB, per una quantia de 68.434,55 euros i 15.572,42 
euros, per haver prescindit del procediment legalment establert. 
 
— Dictamen núm. 33/2004, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord plenari 
de l'Ajuntament de Búger de 30 de novembre de 1987. 
 
— Dictamen núm. 57/2004, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord plenari 
de l'Ajuntament de Santa Margalida adoptat en la sessió de 7 de gener 
de 2003 i completat en la de 24 d'abril de 2003. 
 
— Dictamen núm. 125/2004, relatiu a la revisió d'ofici de l'acord plenari 
de l'Ajuntament de Búger, de 30 de novembre de 1987, de 
nomenament d’una funcionària interina. 
 
— Dictamen núm. 132/2004, relatiu al procediment per a la revisió 
d’ofici dels acords del Consell d’Administració de l’IBANAT de 14 de 
febrer i 30 d’abril de 2003, pels quals es van convocar dues ofertes 
públiques d’ocupació. 
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— Dictamen núm. 169/2004, relatiu a la revisió d’ofici en matèria de 
concessió d’una ajuda social a la Sra. M. S. 

 
 

E) URBANISME 
 

— Dictamen núm. 7/2004, relatiu a la modificació puntual núm. 2 de les 
Normes subsidiàries de planejament de Lloseta. 
 
— Dictamen núm. 20/2004, relatiu a la modificació del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca per a la implantació 
d’una estació marítima al port. 
 
— Dictamen núm. 31/2004, relatiu a l’aprovació definitiva de la 
modificació de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Lluís i 
de la seva adaptació a les Directrius d’ordenació territorial. 
 
— Dictamen núm. 71/2004, relatiu a les Normes complementàries i 
subsidiàries del planejament de Santa Eulària del Riu.  
 
— Dictamen núm. 80/2004, relatiu al Projecte de modificació puntual 
del PGOU de Palma referit a l'espai lliure públic Son Fuster-Son 
Cladera. 
 
— Dictamen núm. 144/2004, relatiu a la modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació del Municipi de Felanitx sobre el sistema viari 
(ronda). 
 
— Dictamen núm. 153/2004, relatiu a la modificació puntual del PGOU 
de Palma sobre l'equipament docent del Col·legi Públic Es Pont i els 
espais lliures públics adjacents, a Son Gotleu. 

 
 
F) ALTRES 
 

— Dictamen núm. 24/2004, relatiu a l’aprovació de normes territorials 
cautelars en matèria de telecomunicacions. 
 
— Dictamen núm. 53/2004, relatiu a la consulta del Consell Insular de 
Mallorca, a instàncies de l'Ajuntament de Llubí, referent a diverses 
qüestions que planteja l'aplicació pràctica de la Llei territorial 8/1988, 
d'1 de juny, d'edificis i instal·lacions fora d'ordenació. 
 
— Dictamen núm. 92/2004, relatiu a diverses qüestions en matèria de 
patrimoni històric que poden afectar l’àmbit de competències del 
Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
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G) RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
 
a) Actes legislatius 
 

— Dictamen núm. 147/2004, relatiu a la sol·licitud d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. M. B., la Sra. E. i la 
Sra. M. F., pels danys i perjudicis que els havia produït l’entrada en 
vigor de la Llei 9/1999, de 6 d’octubre, de mesures cautelars i 
d’emergència sobre ordenació del territori i urbanisme a les Illes 
Balears. 

 
b) Actes públics i festes 

 
— Dictamen núm. 55/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora J. 
 
— Dictamen núm. 135/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Maó presentada pel Sr. S.  

 
c) Caneres 
 

— Dictamen núm. 40/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel Sr. G. R., en nom i representació del Sr. M. P., pels 
danys i perjudicis patits per la mort del seu ca Y. a la canera municipal 
de Campos. 

 
d) Carreteres 

 
— Dictamen núm. 3/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques presentada pel senyor A., 
per l'accident que va patir el 19 d'octubre de 2002. 
 
— Dictamen núm. 9/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de les administracions públiques formulada pel senyor B., 
en nom i representació dels senyors A., J. J., M. i G., a causa de 
l’accident de trànsit que van patir el 9 de març de 2002. 
 
— Dictamen núm. 21/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor A., pels danys i perjudicis soferts a 
conseqüència d’un accident de trànsit. 
 
— Dictamen núm. 131/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. M., en representació de la Sra. F. i els 
seus fills, per l’accident mortal sofert pel Sr. J. M., a la carretera de 
Manacor a Porto Cristo.  
 
— Dictamen núm. 134/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor M. i altres. 
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— Dictamen núm. 145/2004, relatiu a la responsabilitat patrimonial de 
les administracions públiques a instàncies de J. i D. per l’accident 
ocorregut a la carretera PMV-301-4 (Palma - Pòrtol). 
 
— Dictamen núm. 187/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada pel Sr. M. F., en 
nom i representació del Sr. V. M. i de la companyia d’assegurances 
MSRSA, amb motiu d’un accident de circulació a la carretera PM-19. 
 
— Dictamen núm. 189/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada per la Sra. A. P., 
amb motiu d’una avaria del seu vehicle, provocada pel mal estat de la 
carretera PM-301, de Pòrtol a Santa Maria. 
 
— Dictamen núm. 197/2004, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial del Consell Insular de Mallorca presentada per la Sra. C. P., 
en representació de la Sra. J. S., amb motiu d’un accident a la carretera 
de Muro a Can Picafort. 

 
e) Educació 

 
― Dictamen núm. 81/2004, relatiu a la reclamació de danys i perjudicis 
per responsabilitat patrimonial del servei públic educatiu a 
conseqüència de la lesió patida en el quart dit de la mà dreta de P. 
 
— Dictamen núm. 89/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració presentada per la Sra. C., per una 
caiguda. 
 
— Dictamen núm. 90/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració a causa de l’accident escolar sofert per 
l'alumna M. P. 
 
— Dictamen núm. 93/2004, relatiu a la reclamació que en matèria de 
responsabilitat patrimonial de l'Administració autonòmica han promogut 
els pares i representants legals de M. 
 
— Dictamen núm. 106/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pels senyors M. i L., en nom de la seva filla P., 
pels danys soferts el 13 de març de 2003 al Col·legi Públic Máximo 
Alomar Josa. 
 
— Dictamen núm. 160/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament des Castell presentada pel Sr. J. L. C. 
 
— Dictamen núm. 195/2004, relatiu a la reclamació que, en matèria de 
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, ha 
formulat la Sra. F. 
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f) Nul·litat d’actes administratius 
 

— Dictamen núm. 97/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració autonòmica presentada pel senyor J. 
 
— Dictamen núm. 158/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pels senyors J. C. i M. C., per la suspensió i 
l’anul·lació de les llicències d'obres concedides per l'Ajuntament de 
Sóller. 

 
g) Obres municipals 
 

— Dictamen núm. 18/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Santanyí presentada pel senyor J. A., a 
causa de l’accident ocorregut el 19 de setembre de 2002 mentre 
treballava a l’obra municipal de condicionament d’un edifici per a centre 
de la tercera edat a s’Alqueria Blanca. 
 
— Dictamen núm. 77/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears en l'accident sofert pel Sr. M. 
 
— Dictamen núm. 120/2004, relatiu a la sol·licitud de la Sra. M. en 
matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. 

 
h) Poliesportius 

 
— Dictamen núm. 133/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Maó presentada per la Sra. M. C. 

 
i) Ports 

 
— Dictamen núm. 69/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. M. 
 
— Dictamen núm. 142/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Maó presentada pel senyor J., en nom i 
representació de MRBSL. 
 
— Dictamen núm. 165/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Maó presentada pel Sr. J., amb motiu de 
despreniments al port de Maó. 

 
j) Sanitat 

 
— Dictamen núm. 23/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor E., en representació de la seva 
esposa, la senyora M. 
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— Dictamen núm. 51/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel senyor J. per responsabilitat patrimonial sanitària, a 
causa de la pèrdua de la visió de l’ull dret. 
 
— Dictamen núm. 61/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. R., en representació del Sr. M., per 
la qual sol·licita una indemnització pels danys i perjudicis produïts a 
conseqüència de l’atenció sanitària rebuda a l’Hospital Son Dureta de 
Palma. 
 
— Dictamen núm. 76/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada pel senyor C.  
 
— Dictamen núm. 78/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor E. 
 
— Dictamen núm. 94/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora I. 
 
— Dictamen núm. 100/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. J., en nom del seu fill A., per la qual 
sol·licita una indemnització a causa de l’actuació de l’Hospital Son 
Dureta de Palma. 
 
— Dictamen núm. 107/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. P.  
 
— Dictamen núm. 108/2004, relatiu a la petició d'indemnització 
formulada per la senyora F. per responsabilitat patrimonial sanitària, a 
causa de l'atenció mèdica rebuda a l'Hospital Verge del Toro 
(Menorca). 
 
— Dictamen núm. 109/2004, relatiu a la reclamació promoguda en 
matèria de responsabilitat patrimonial per la Sra. C. 
 
— Dictamen núm. 116/2004, relatiu a la reclamació d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. M. 
 
Vot particular formulat per l’Hble. Sra. Carme Fernández González, 
consellera secretària. 
 
— Dictamen núm. 118/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració presentada per la senyora P. 
 
— Dictamen núm. 140/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel lletrat Sr. A., en representació del Sr. M., a 
conseqüència de l’atenció rebuda per aquest a l’Hospital Son Dureta, 
de Palma. 
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— Dictamen núm. 150/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Administració presentada per la Sra. B. 
 
— Dictamen núm. 161/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració presentada pel senyor J. L. C., en nom i 
representació del senyor A. M. 
 
— Dictamen núm. 167/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. M. L., com a filla del difunt Sr. L. S. 
 
— Dictamen núm. 171/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració presentada pel senyor E. H., en nom 
propi i com a representant legal de la seva esposa, la Sra. M. A., i del 
seu fill, el Sr. A. H. 
 
— Dictamen núm. 172/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració presentada pel senyor J. M. 
 
— Dictamen núm. 174/2004, relatiu a  la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada davant el Servei de Salut de les Illes Balears pel 
Sr. J. F., en nom i representació de la seva filla P. F. 
 
— Dictamen núm. 177/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. D. G., en representació de la Sra. C. V. 
K. 
 
— Dictamen núm. 178/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la Sra. J. B. 
 
— Dictamen núm. 181/2004, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial per l’assistència sanitària de l’Hospital Son Dureta  al Sr. M. 
V. 
 
— Dictamen núm. 186/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial amb motiu de l’assistència sanitària de l’Hospital Verge del 
Toro al Sr. E. S. 
 
— Dictamen núm. 196/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora A. 
 
— Dictamen núm. 198/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. S., a conseqüència de l’atenció 
sanitària rebuda a l’Hospital Son Dureta de Palma. 
 
— Dictamen núm. 203/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Administració presentada per la senyora M. V. 
 
— Dictamen núm. 204/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. G. per la mort de la seva esposa M. F. a 
l’Hospital Son Dureta de Palma. 
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k) Transport públic 
 

— Dictamen núm. 19/2004, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la senyora M., a 
causa de la caiguda que patí el 21 de novembre de 2002 a l’interior de 
l’autobús de la línia 3 de l’Empresa Municipal de Transports de Palma. 

 
l) Vies públiques i camins 
 

— Dictamen núm. 2/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per l’entitat W., pels 
danys ocasionats el 13 de gener de 2003 al vehicle de la senyora C., 
assegurada d’aquesta entitat, pel funcionament deficient d’un piló 
retràctil que controla l’accés a la zona ACIRE. 
 
— Dictamen núm. 4/2004, relatiu a la petició d’indemnització formulada 
per la senyora R. pels danys soferts a conseqüència de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc el 23 de setembre de 2001, al camí de Jesús de 
Palma. 
 
— Dictamen núm. 14/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada per la senyora T., a 
conseqüència dels danys ocasionats al seu vehicle el 22 d'agost de 
2002. 
 
— Dictamen núm. 28/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor O. a la Conselleria de Medi Ambient. 
 
— Dictamen núm. 38/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. S. 
 
— Dictamen núm. 39/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel senyor F. F., en representació d’ICSA, davant 
l’Ajuntament de Palma pels danys soferts en un vehicle de l’esmentada 
entitat. 
 
— Dictamen núm. 42/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor formulada per la senyora F. M. 
per una caiguda. 
 
— Dictamen núm. 43/2004, relatiu a la reclamació per danys i perjudicis 
presentada per la senyora M. A. F. a l’Ajuntament des Castell. 
 
— Dictamen núm. 48/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Maó presentada pel Sr. J. 
 
— Dictamen núm. 49/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la senyora A. per una caiguda en la via 
pública. 
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— Dictamen núm. 65/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada pel senyor G. 
 
— Dictamen núm. 70/2004, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma formulada pel Sr. 
J. 
 
— Dictamen núm. 72/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Formentera presentada pel senyor T. 
 
— Dictamen núm. 74/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel senyor J. 
 
— Dictamen núm. 75/2004, relatiu a la reclamació plantejada pel Sr. J.  
en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma. 
 
— Dictamen núm. 79/2004, relatiu a la reclamació d’indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel Sr. 
F. 
 
— Dictamen núm. 86/2004, relatiu a la petició d'indemnització 
formulada pel senyor M., advocat, en nom i representació de la Sra. J., 
en relació amb els danys produïts a conseqüència de la caiguda a 
l'avinguda de Joan March de Palma. 
 
— Dictamen núm. 87/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. M. J. 
 
— Dictamen núm. 88/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. J. contra l’Ajuntament de Calvià, a 
conseqüència d’una caiguda en la via pública. 
 
— Dictamen núm. 95/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor M. A. 
 
— Dictamen núm. 96/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la senyora M. A. 
 
— Dictamen núm. 98/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. I. M. contra l’Ajuntament de Palma, a 
conseqüència d’una caiguda en la via pública. 
 
— Dictamen núm. 102/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel senyor M. en relació amb els danys produïts per 
l’irregular creixement d’un arbre de propietat municipal en el tancament 
del seu solar. 
 
— Dictamen núm. 103/2004, relatiu a la sol·licitud formulada per la Sra. 
A. en matèria de responsabilitat patrimonial. 
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— Dictamen núm. 104/2004, relatiu a la reclamació promoguda pel Sr. 
F. en matèria de responsabilitat patrimonial. 
 
— Dictamen núm. 110/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada per la senyora M., en relació amb els danys produïts a 
conseqüència d’una caiguda al carrer de Sant Joan de la Salle 
cantonada amb l’avinguda d’Alemanya de Palma. 
 
— Dictamen  núm. 112/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada per la senyora J. davant l’Ajuntament de Palma, a 
conseqüència dels danys que li va provocar la caiguda d’un senyal de 
circulació.  
 
— Dictamen núm. 113/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la senyora J. 
 
— Dictamen núm. 117/2004, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada pel Sr. B., per una caiguda al polígon industrial de Can 
Picafort (Santa Margalida) el dia 27 d’agost de 2003.  
 
— Dictamen núm. 119/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. M. en nom 
de la Sra. J. 
 
— Dictamen núm. 122/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Son Servera presentada pel Sr. M. 
 
— Dictamen núm. 123/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial formulada per la Sra. J. 
 
— Dictamen núm. 126/2004, relatiu a la reclamació d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada per la 
senyora F. 
 
— Dictamen núm. 129/2004, relatiu a la reclamació d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament des Castell formulada per la 
Sra. A.  
 
— Dictamen núm. 130/2004, relatiu a la reclamació d'indemnització per 
responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament des Castell formulada per la 
Sra. M. A. F. 
 
— Dictamen núm. 139/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Capdepera presentada pel Sr. J. 
 
— Dictamen núm. 141/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel senyor J. 
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— Dictamen núm. 146/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada per la Sra. M., en nom i representació de la Sra. 
H. 
 
— Dictamen núm. 148/2004, relatiu a la reclamació plantejada en 
matèria de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Palma 
presentada per la Sra. M.  
 
— Dictamen núm. 149/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Manacor formulada per la senyora I. 
 
— Dictamen núm. 151/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Santa Margalida presentada per 
l’advocada M., en nom i representació de la Sra. P., amb motiu d’una 
caiguda a Can Picafort. 
 
— Dictamen núm. 156/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Calvià presentada per la senyora M. 
 
— Dictamen núm. 157/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada pel senyor J. 
 
— Dictamen núm. 159/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada per la senyora D. 
 
— Dictamen núm. 163/2004, relatiu a la reclamació en matèria de 
responsabilitat patrimonial plantejada per la Sra. P.  
 
— Dictamen núm. 168/2004, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada per la Sra. C., en relació amb els danys produïts 
a conseqüència de la caiguda al carrer del Cardenal Pou, de Palma.  
 
— Dictamen núm. 170/2004, relatiu a la reclamació plantejada en 
matèria de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques 
per la Sra. C.  
 
— Dictamen núm. 179/2004, relatiu a la sol·licitud d’indemnització 
formulada pel Sr. A. C., per les lesions sofertes a causa d’una caiguda 
a un pas de vianants el 26 d’abril de 2001. 
 
— Dictamen núm. 180/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada per la Sra. J. G. davant l’Ajuntament de Palma, a 
conseqüència dels danys que li va provocar la caiguda d’un senyal de 
circulació.  
 
— Dictamen núm. 183/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la Sra. L. L. 
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— Dictamen núm. 191/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel Sr. L. B. a l’Ajuntament de Palma en relació amb els 
danys produïts a conseqüència de l’accident patit a la plaça del Pont.  
 
— Dictamen núm. 194/2004, relatiu a la petició d’indemnització 
formulada pel Sr. J. pels danys i perjudicis patits amb motiu de la 
destrucció del seu vehicle ocasionada pels serveis municipals de 
l’Ajuntament de Calvià. 
 
— Dictamen núm. 200/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel Sr. R. amb motiu 
dels danys derivats d’una caiguda en un parc públic. 
 
— Dictamen núm. 201/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada per la Sra. J. a 
conseqüència d'una caiguda a la voravia del carrer de Pau Piferrer. 
 
— Dictamen núm. 202/2004, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada pel senyor J. 
 
— Dictamen núm. 205/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma presentada per la senyora A. J. 
 
— Dictamen núm. 206/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Palma presentada per la senyora A., per 
una caiguda al Parc Krekovic. 

 
m) Altres 

 
— Dictamen núm. 52/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial promoguda per PSL. 
 
— Dictamen núm. 73/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial presentada pel Sr. J. i la Sra. A.  
 
— Dictamen núm. 164/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Maó presentada pel Sr. M., en nom i 
representació de SSA. 
 
― Dictamen núm. 190/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Calvià formulada per la Sra. C. F. pels 
danys i perjudicis soferts en el seu habitatge. 
 
— Dictamen núm. 199/2004, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de la comunitat autònoma de les Illes Balears presentada 
per M., B. i S. pels perjudicis patrimonials causats per la 
desclassificació de determinats terrenys. 
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III. RESUM ESTADÍSTIC. 

 
 

  
2003 2004
  

Escrits registrats d'entrada 544 423
Escrits registrats de sortida 1066 770
Consultes formulades 148 240

DICTÀMENS 155 206 INCREMENT 32,9% 

Preceptius 153 202
Facultatius 0 4

Consultes inidònies 2 0

TIPOLOGIA 
Avantprojectes de llei 0 2

Recursos d'inconstitucionalitat 2 0
Projectes de decret 40 43

Projectes d'ordre 25 23
Reclamacions per responsabilitat 

patrimonial
69 119

Contractació 4 2
Revisió d'ofici 4 7
Zones verdes 10 7

Altres 1 3
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