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0.- Introducció.
El Pla d'Acció del CES per a l'any 2018, és un document de treball que vol oferir una visió
integral del conjunt de tasques que es preveu que pugui abordar la institució al llarg de l'any, i
que ens consten ja confirmades o com a mínim aparaulades amb un grau fiable de versemblança.
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Es presenten nou grans objectius, que necessiten pel seu desenvolupament una sèrie d'accions i
tasques de seguiment. Sis objectius van orientats a desenvolupar la actuació i projecció social del
CES, missió essencial de la seva funció institucional. Els altres tres tenen un caire orientat a
millorar l'eficàcia i l'eficiència del funcionament intern de la institució, condició indispensable i
necessària per a poder realitzar les seves finalitats pròpies.
Aquest Pla preveu que ens arribaran els dictàmens preceptius que per la legislació vigent el CES
ha d'emetre, però no pot preveure ni la quantitat ni la intensitat de treball que és pot acumular per
aquesta circumstància.
També hi ha que considerar que hi ha activitats noves que sorgiran i que al dia d'avui són encara
imprevisibles, com es estar presents a Jornades, actes institucionals, encàrrecs de nous d'estudis,
possibles acords de col·laboració amb altres entitats...
Malgrat tot, l'idea central del Pla d'Acció és poder donar el màxim d'informació als consellers i
conselleres del CES sobre les activitats previstes, facilitar el seu seguiment i en el seu cas el
control pressupostari, i poder planificar el calendari de reunions ordinàries en les agendes
personals.

1.- Objectius prioritaris per a l'any 2018.
1.1.- Desenvolupar els treballs de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de
les Illes Balears per l'any 2017, tasca que fiscalitza la Comissió de treball de la Memòria del
CES, i el plenari del CES per a la seva aprovació inicial i final.
1.2.- Desenvolupar l'estudi encarregat pel govern sobre l'Horitzó 2030 a la nostra comunitat.
1.3.- Desenvolupar l'estudi que vol encarregar el Parlament de les Illes Balears sobre
vulnerabilitat social, mesures socials previstes i sobre el que suposaria la hipotètica aplicació
d'una Renda Bàsica Universal i Incondicional a les nostres Illes. (Estudi proposat a instàncies de
la Comissió d'Afers Social del Parlament, la Xarxa EAPN contra la pobresa i el Grup Renda
Bàsica de les Illes Balears).
1.4.- Emetre les peticions de dictàmens que ens arribin en temps i forma.
1.5.- Consolidar i estendre la xarxa de relacions institucionals del CES.
1.6.- Fomentar la cooperació bilateral o multilateral amb entitats i administracions.
1.7.- Aprovar un Pla de comunicació interna i externa del CES.
1.8.- Consolidar l'estructura interna de funcionament.
1.9.- Compliment i seguiment del procés de planificació i execució pressupostària.
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2.- Principals accions previstes.
2.1.- Sobre la Memòria 2017.
- Executar els treballs de recopilació de dades pels diferents equips.
- Incorporar una base de dades municipal interactiva, i intentar adequar-la a les
demandes específiques dels Consells Insulars i dels municipis.
- Coordinar els treballs i garantir l'execució en terminis.
- Publicar en format digital la Memòria.
- Presentar i difondre públicament la Memòria.
2.2.- Treball Horitzó 2030.
- Planificació i encàrrec del treball.
- Assignació de la CT o CT’s corresponents que hauran de fer el seu seguiment.
- Seguiment i obtenció d'informacions addicionals.
- Organitzar un cicle de xerrades d'acompanyament amb ponents qualificats.
- Execució i tancament de l'estudi.
- Presentació i difusió dels resultats.
2.3.- Sobre previsible estudi encarregat pel Parlament.
- Encarregar l'estudi i la distribució dels diferents equips de treball.
- Assignació de la CT o CT’s corresponents que hauran de fer el seu seguiment.
- Seguiment i coordinació de l'execució de les tasques.
- Redactar el treball.
- Presentació i difusió dels resultats.
2.4.- Redacció i tancament de dictàmens.
- Remissió a les comissions de treball corresponents.
- Aprovació a Plens o a Comissió Permanent segons criteri aprovat en el Ple de
setembre de 2017.
- Remissió a l'organisme que ha sol·licitat el dictamen.
2.5.- Relacions institucionals.
- Assistir a les trobades estatals dels CES autonòmics i presentacions estatals de
dictàmens d'especial interès per a les Illes Balears.
- Preparar a Mallorca la trobada de CES autonòmics per l'any 2018. Data estimada a la
darrera setmana d'abril.
- Aprofundir els contactes i els serveis compartits amb el CES estatal.
- Aprofundir la cooperació amb el Parlament de les Illes Balears.
- Desenvolupar els convenis de col·laboració amb la UIB.
- Seguir i assistir a esdeveniments del CES europeu o de la regió euromediterrània, que
puguin tenir interès per a les nostres Illes.
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- Treballar per aconseguir una reunió dels CES de la euroregió Occitània- Languedoc-Midi
Pirinées, Catalunya, Illes Balears.
- Establir al manco dues reunions de treball anuals de la Permanent amb el conseller de
Treball i una amb el Ple.
2.6.- Cooperació bilateral o multilateral.
- Col·laboració amb la DG de Recerca i Innovació, sobre la modificació de l'enquesta de
l'INE sobre el valor de la innovació tecnològica en el sector hoteler de les Illes Balears.
- Col·laboració amb la DG d'Hisenda i Pressuposts, sobre seguiment d'estudis i possible
dictamen sobre el REB.
- Col·laboració amb l'Oficina de Model de Ciutat de Palma, sobre els efectes de la capitalitat
i el seu paper en la comunitat autònoma, arran de la Revisió del Pla General de la Ciutat.
2.7.- Pla de Comunicació. Redactar-lo i presentar-ho a aprovació en el primer trimestre de l'any.
Aquest Pla hauria de contemplar:
A nivell intern.
- Establir un protocol de comunicació sobre la informació a remetre als consellers, membres
de les comissions de treball i de la Comissió Permanent.
- El mateix pel que fa a les informacions horitzontals entre els propis consellers i membres
de les comissions.
- Informació sobre la documentació pròpia del CES i com facilitar-hi el seu accés als
consellers.
A nivell extern.
- Planificació de continguts i imatge de la pàgina WEB. Promoció de la mateixa.
- Crear un portal de transparència.
- Incorporar mitjans audiovisuals en les tasques de difusió.
- Estudiar la possibilitat i la manera de tenir presència a les xarxes socials.
- Establir una política informativa pautada vers els mitjans de comunicació.
2.8.- Estructura interna de funcionament.
- Completar la Relació de llocs de treball.
- Aconseguir un suport addicional de treball qualificat amb becaris o programes del SOIB.
- Facilitar el funcionament de coordinació als consellers del grup 3.
- Anar treballant la Memòria d'activitats de l'any 2018 i del que ha estat aquest mig any del
2017, a presentar a principis de 2019.
2.9.- Planificació i execució pressupostària.
- Presentar trimestralment l'execució a la Permanent.
- Aprovar el pressupost 2019 del CES pel setembre.
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3.- Calendari ordinari de reunions.

3.1.- Dels Plenaris. Un per trimestre. Segons dimarts de cada mes.
* 13 de mars.
* 12 de juny.
* 11 de setembre.
* 11 de desembre.
3.2.- De la Comissió Permanent. Una per mes, excepte agost. Segons dimarts de cada mes.
Si coincideix amb Plenari, possibilitat d'anular-la o convocar-la abans del Ple si hi ha temes
d'urgència.
* 9 de gener.
* 13 de febrer.
* 13 de mars.
* 10 d'abril.
* 8 de maig.
* 12 de juny.
* 10 de juliol.
* 11 de setembre.
* 9 d'octubre.
* 13 de novembre.
* 11 de desembre.
3.3.- De les comissions de treball.
* Una ordinària cada mes en funció del treball. Convocada per el president/a
corresponent i en funció dels horaris dels components. Convindria establir una
sessió ordinària mensual fixa, i si no hi ha temes a tractar, anul·lar-la.
3.4.- De la Presidència i les Vicepresidències.
* Una hora abans de les Comissions Permanents.
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