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Presentació
Amb aquesta publicació fem constància puntual de les activitats desplegades pel
CES en l’any que acabam de deixar. També hi figuren totes les activitats, relacions i
decisions que han afectat la nostra Institució, durant aquests dotze mesos del 2006. Un
any fructífer en què el Consell ha atès amb pulcritud tots els reptes que han anat sorgint.
Aquest any 2006 s’ha caracteritzat per ser un temps de transició. A través d’un
Decret del Govern s’ha produït la renovació dels membres del Consell, designats a
instància de les organitzacions i institucions que hi són representades i que, des de l’any
2005, es trobaven en funcions. La renovació dels membres que formen el Ple de la
nostra Institució ha produït canvis en la conformació de la Comissió Permanent i de les
Comissions de Treball. Aquesta nova composició obre un nou mandat, el segon des que
el CES es constituís l’any 2001.
Com a conseqüència d’aquesta nova etapa, durant el 2006 s’han dut endavant les
tasques de renovació de la Presidència. A finals de l’estiu de 2006, es va retirar el senyor
Francesc Obrador Moratinos, primer president del CES i el vicepresident I ha assumit la
Presidència en funcions. La Presidència en funcions té la voluntat i intenció de crear el
consens necessari perquè el CES pugui funcionar correctament i perquè s’obri a l’elecció
de nou president. Igualment rep, per part dels membres del Consell i de les
organitzacions que hi són representades, el suport gràcies al qual la seva tasca es
compleix satisfactòriament.

Els àmbits de les tasques ordinàries del Consell s’han atès sense incidències, amb
la diligència habitual. La Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les
Illes Balears 2005 s’ha presentat el mes de novembre de 2006 al Parlament, al Govern
i a la ciutadania de les Illes que formen la comunitat autònoma. L’interès en aportar
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Presentació

D’altra banda, cal recordar que durant el 2006 el CES ha emès els dictàmens que
han estat sol·licitats pel Govern de les Illes Balears respecte de lleis de gran
transcendència social i econòmica. En tots els casos, l’opinió majoritària que reflecteixen
els dictàmens ha estat producte d’un consens ben elaborat al qual ha contribuït,
decisivament, el seny i la consciència institucional de tots i cadascun dels membres del
Ple i de la Comissió Permanent, a qui s’ha d’agrair, de manera pública, la seva dedicació
i interès.
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bones i encertades publicacions que siguin útils per a tots, que és voluntat constant del
CES, ha persistit durant aquest últim exercici en què hem editat, com a exemples, la
col·lecció dels Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2001-2005 i
respecte d’un sector de gran importància econòmica, s’ha elaborat un Informe sobre la
competitivitat del sector turístic de les Illes Balears.
Tots el membres del CES continuam fent la nostra tasca, convençuts de la necessitat
de la Institució. Estam segurs que amb la constància i amb l’esforç per millorar i per donar
un bon servei, podrem mantenir un Consell Econòmic i Social que acompleixi amb
excel·lència les funcions pròpies, que sigui referència de feina rigorosa i un símbol de
consens per a les Illes Balears.

Josep Oliver Marí
President en funcions

Presentació

Palma, gener de 2007
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1.1. EL CES, UN ÒRGAN CONSULTIU CREAT PER L’ESTATUT
D’AUTONOMIA
A la comunitat autònoma de les Illes Balears el Consell Econòmic i Social és un
òrgan de rellevància estatutària. L’article 42 de l’Estatut d’autonomia regula
expressament la nostra institució i considera que:
“1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria
econòmica i social.
2. Una llei del Parlament en regularà la composició, la designació dels seus
membres, l’organització i les funcions”.
1.1.1. Naturalesa
Atesa la definició de l’Estatut d’autonomia, el CES s’ha de considerar
essencialment un òrgan consultiu de la comunitat autònoma en matèria
econòmica i social. D’aquesta manera s’ha recollit en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre: “El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan
col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les Illes Balears”.
No és un òrgan de consulta exclusivament del Govern de les Illes Balears, tot i
que aquest sigui qui està obligat a fer consulta i fa la majoria de sol·licituds de
dictamen. Per això, poden demanar un dictamen o un informe del CES les altres
administracions públiques -els consells insulars, els ajuntaments- i fins i tot estan
legitimades per sol·licitar informe les organitzacions i les institucions que estan
representades en el mateix Consell.

Des del punt de vista de l’entramat institucional de les Illes Balears, el CES es
configura com un ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia orgànica i funcional per acomplir-ne
les finalitats. El CES no depén de cap conselleria, tot i així les relacions amb el
Govern de les Illes Balears s’articulen a través de la conselleria competent en
matèria de treball.
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El CES, un òrgan consultiu
creat per l’Estatut d’autonomia

Tampoc no hem d’oblidar l’autonomia de la qual gaudeix el CES per poder dur a
terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. Per tant, el CES pot informar d’una
matèria a iniciativa pròpia, sense necessitat de l’existència prèvia d’una
sol·licitud.
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1.1.2. Funció institucional
Dins de l’àmbit dels òrgans consultius de les Illes Balears, el Consell és l’òrgan
que dóna veu a la societat civil organitzada. En el seu si hi participen, estudien,
deliberen, assessoren i proposen les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals més representatives i distintes organitzacions i institucions de
rellevància per a la nostra societat. Així mateix, el Govern i els consells insulars
hi designen uns experts en matèria econòmica, social o mediambiental.
D’això se’n deriva que el CES és una institució que pretén l’elaboració d’opinions
consensuades entre les diverses forces que hi són representades, per tal
d’influir i de participar en el procés d’elaboració de les normes legals i reglamentàries que toquin aspectes econòmics i socials. Igualment és un centre de
confluència d’opinió i d’anàlisi sobre aquestes matèries que fa un esforç per tal
d’acordar criteris comuns que reflecteixin les preocupacions i els anhels dels
ciutadans de les Illes Balears.

1.2. LA REGULACIÓ DEL CES
En compliment del dictat de l’Estatut, el Consell és regulat per una llei i, per tal
de determinar la seva organització i funcionament, es desplega a través d’un
reglament. En l’apèndix trobareu el text actualitzat i complet de les dues normes.
1.2.1. La Llei del CES
A través de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, publicada en el BOIB núm. 150
de 19 de desembre, es va donar la regulació principal de la nostra institució.
La Llei té la següent estructura:
• Exposició de motius
En la qual es donen els trets principals del CES: el consens, la imparcialitat, la
independència, la varietat i la pluralitat de la procedència dels seus membres, la
seva funció consultiva àmplia i autonomia funcional.

Regulació

• Títol I. Disposicions generals
En el qual amb, els articles 1, 2 i 3, es regula, respectivament, la naturalesa i el
règim jurídic, les funcions i el termini d’evacuació de dictàmens.
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• Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social
Als articles 4 al 8 es tracta de la composició del CES, la designació i el
nomenament dels consellers, el seu mandat, el cessament i les incompatibilitats.
• Títol III. Òrgans i funcionament
Els articles 9 al 16 que conformen aquest títol estan dedicats a la descripció dels
òrgans del CES: el president, els vicepresidents, la Secretaria General, el Ple,
funcionament del Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball.
• Títol IV. Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic i
Social
Aquest títol està integrat pels articles 17 al 19, els quals tracten del règim econòmic, del règim de personal i de les indemnitzacions.
La llei es tanca amb dues disposicions addicionals, tres disposicions transitòries
i dues disposicions finals.
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 25 de setembre de 2001 el Ple del Consell aprovà el Reglament d’organització
i funcionament, el qual, un cop aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears, fou publicat com a Decret 128/2001, de 9 de novembre, en el BOIB
núm. 140, de 22 de novembre. El Reglament ha estat modificat mitjançant el
Decret 109/2006, de 22 de desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre)
1.2.3. Altres normes

Existeix una aplicació directa de la Llei 30/92, quant als títols VII i VIII, respecte
de la revisió en via administrativa dels actes del Consell i les reclamacions
prèvies a les accions civils i laborals.

13

Regulació

Es pot establir que el CES és regulat per la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
pel Decret 128/2001, de 9 de novembre, per les disposicions complementàries
que acaben de configurar el seu marc financer, com és la Llei de pressuposts
generals de 2002 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 19/2001,
de 31 de desembre i, supletòriament, en tot allò que no és previst en la seva Llei
i Reglament, per les disposicions de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
especialment el capítol II del títol II d’aquesta llei.
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També s’han de considerar normativa complementària del CES:
-

-

-

El Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries
per al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 70, del 12 de juny. Aquesta norma conté les
bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la institució.
El Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les
seves funcions (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)
Tots aquells decrets que en compliment del núm. 4 de l’article 5 de la
Llei 10/2000 s’han aprovat pel Consell de Govern per fer els
nomenaments i els cessaments dels membres del CES, el president i el
secretari general (vegeu a l’apèndix l’apartat “Decrets referents a la
composició del CES”, que conté una llista dels decrets esmentats).

Finalment, la Presidència del Consell emet prèvia consulta al Ple les
resolucions, les quals són criteris de seguiment obligatori per la institució.
L’objecte d’aquestes resolucions, que són publicades en el BOIB perquè siguin
de coneixement públic, és variat. En alguns casos es tracta de donar publicitat
a la relació de llocs de feina del personal, en altres ocasions es pretén oferir
unes normes de publicitat dels dictàmens o aprovar els ajuts adreçats al
sosteniment dels grups I i II del CES.

1.3. LA COMPOSICIÓ I ELS ÒRGANS DEL CES
1.3.1. Composició
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de trenta-set membres, els
quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes Balears, d’acord
amb la distribució següent:

Composició i i òrgans

a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres designats per les
organitzacions empresarials més representatives.
c) El grup II està integrat per dotze membres designats per les
organitzacions sindicals més representatives.
d) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera
següent:
-
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Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
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Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos
de les entitats locals.
Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a
finalitat principal la protecció del medi ambient.
Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits entre persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en l’àmbit
corresponent. Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del
Govern de les Illes Balears.

Cada una de les organitzacions, sectors i administracions amb presència als
distints grups pot designar un nombre de suplents igual al de vocals titulars que
tingui en el Consell, els quals exerciran les funcions dels membres titulars en els
supòsits i condicions prevists en el Reglament d’organització i funcionament del
CES.
El CES funciona tot atenent un esquema orgànic que distingeix òrgans
col·lectius i òrgans unipersonals.
Els òrgans col·lectius són: el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de
treball.
Els òrgans unipersonals són el president, els dos vicepresidents i el secretari
general.
1.3.2. El Ple
El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell
Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la
direcció del president i assistit pel secretari general.
Les competències del Ple són molt importants i es classifiquen de la següent
manera:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament per
majoria dels dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de
Govern perquè l’aprovi i el publiqui.

15
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c) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.
d) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.
e) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del
Consell, d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre.
f) Aprovar la memòria anual.
g) Elegir els vicepresidents.
h) Decidir l’exercici d’accions administratives i la defensa del Consell
davant altres administracions públiques en via administrativa.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li venguin reconegudes en les lleis i els reglaments que regulen aquesta matèria, com
a òrgan col·legiat superior de decisió i formació de la voluntat de la
institució.
1.3.2.2. Competències consultives i d’informe
a) Emetre els dictàmens i atendre les consultes que sol·licitin el Govern o
les entitats i organitzacions que integren el Consell.
b) Aprovar els estudis o informes elaborats a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia, sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès
per a les Illes Balears.
c) Acordar l’elaboració d’estudis o informes per iniciativa pròpia i, si és
procedent, aprovar-los.
Finalment, el Ple assumeix totes aquelles altres atribucions que no estiguin
assignades de manera expressa a altres òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada trimestre.
Així mateix, per iniciativa del president, si ho acorda la Comissió Permanent o
mitjançant sol·licitud d’un terç dels consellers adreçada al president, pot reunirse en sessió extraordinària.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2006

Composició i i òrgans

PLENS ORDINARIS
Sessió 1/2006, de 27 de març
1. Presentació de l’informe d’activitats trimestral, execució pressupostària
del període i liquidació pressupostària de 2005.
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2006

2.
-

Debat i aprovació dels dictàmens següents:
Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears
Avantprojecte de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
Avantprojecte de llei municipal i de règim local

3.
-

Informació sobre els projectes i estudis en curs:
Publicació dels dictàmens emesos durant el període 2001-2005
Publicació de l’Informe d’activitats 2005 i resum de l’activitat 2001-2005
Publicació de l’Enquesta de serveis actualitzada

4. Debat i aprovació dels projectes a iniciativa pròpia i de les institucions
públiques següents:
- Publicació d’un estudi sobre l’esport a les Illes Balears
- Estudi i dictamen sobre el II Pla de R+D+I de les Illes Balears
- Publicació d’un estudi del sector de la construcció derivat de les taules
“input-output”
- Participació del CES en la continuïtat de l’Informe sobre la competitivitat
al sector turístic de les Illes Balears
- Estudi sobre les característiques de l’educació a les Illes Balears

Sessió 2/2006, de 27 de setembre

Sessió 3/2006, de 20 de desembre
1. Presentació de l’Informe d’activitats trimestral i aprovació de l’Informe
d’Activitats anual corresponent a 2006.
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1. Debat i, si s’escau, aprovació de la Memòria del CES sobre l’Economia,
el Treball i la Societat 2005
2. Aprovació de la proposta de Pressuposts per a 2007
3. Presentació de l’informe d’activitats trimestral i execució pressupostària
del període
4. Delegació del Ple a la Comissió Permanent per a l’aprovació del Dictamen 10/2006, sobre el Projecte de decret de regulació del Registre Únic
de Fundacions i d’organització de l’exercici del protectorat
5. Determinació dels membres suplents de les comissions de treball
procedents del grup III
6. Informació sobre els projectes en curs: estudi sobre la gestió integrada
de la zona costanera de les Illes Balears, XV Jornades d’Estadística de
les comunitats autònomes, estudi sobre la construcció, estudi sobre
l’esport, estudi sobre l’educació preuniversitària a les Illes Balears

i

nforme d’activitats

2006

2. Debat i aprovació de la proposta de reforma del Reglament d’organització i funcionament del CES i del Decret 131/2002, de 18 d’octubre,
sobre la percepció d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions del CES.
3. Programació de les sessions del Ple, Comissió Permanent i comissions
de treball per a 2007

SESSIONS PRELIMINAR I CONSTITUTIVA DEL SEGON MANDAT
Sessió preliminar del segon mandat (2006-2010), de 20 de juliol de 2006
1. Presa de possessió dels nous consellers
2. Votació de la proposta de president. El president proposat és Fernando
Villalobos Cabrera (punt que finalment fou retirat per petició del Govern
de les Illes Balears)
3. Aprovació de l’acta de la sessió preliminar

Sessió constitutiva del segon mandat (2006-2010), de 28 de juliol de 2006
1. Elecció dels vicepresidents
2. Elecció dels membres de la Comissió Permanent
Així mateix, es constituïren les comissions de treball (CT), que són les següents:
CT Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
CT Ocupació i Relacions Laborals
CT Àrea Social
1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada
grup.

Composició i i òrgans

Serà secretari de la Comissió Permanent amb veu i sense vot el secretari
general del Consell.
La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel secretari
general, té un seguit de competències que poden classificar-se de la manera
següent:
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2006

1.3.3.1. Competències relacionades amb la direcció del CES
a) Adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de les línies generals
d’actuació del Consell, aprovades pel Ple.
b) Col·laborar amb el president en la direcció de l’actuació del Consell.
c) Atès el que preveu el núm. 2 de l’article 2 de la Llei 10/2000, decidir la
contractació de dictàmens o consultes externes, a iniciativa pròpia o a
proposta del president, de les comissions de treball o dels grups de
representació del Consell.
d) Elevar al president la proposta de fixació de l’ordre del dia de les
sessions del Ple i la data de la seva celebració, tot tenint en compte les
peticions que s’hagin formulat, atès l’article 31 del Reglament.
e) Sol·licitar la convocatòria de sessions extraordinàries del Ple que ha de
convocar el president en el termini màxim de quinze dies, comptadors
des de la data de la sol·licitud, i conèixer les convocatòries d’aquest
tipus que facin el president o dotze consellers.
f) Conèixer, en tots aquells casos que ho trobi oportú, la preparació de la
documentació, informes i estudis necessaris per al millor coneixement
pels membres del Consell dels temes que s’hagin de tractar en el Ple.
g) Aprovar la proposta inicial de l’Avantprojecte del pressupost del Consell
que li presenti el president com a tràmit previ per a la seva elevació al
Ple i la seva aprovació i conèixer trimestralment la seva execució.
h) Supervisar les activitats del Consell, fixar el seu calendari i coordinar els
treballs dels distints òrgans col·legiats i les seves comissions.
i) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i reglaments que regulen aquesta matèria, com a
òrgan col·legiat del Consell, i totes aquelles que en aquesta matèria li
siguin delegades pel Ple.

a) Decidir la tramitació i distribució de les consultes, sol·licituds i propostes
formulades en el Consell, d’acord amb allò previst en el Reglament.
b) Atès el que preveu el núm. 3, de l’article 2, de la Llei 10/2000, per la qual
es regula el Consell, decidir l’obertura del tràmit d’audiència a
organitzacions sindicals i/o empresarials que no formin part del Consell,
tant a iniciativa pròpia com a proposta del president, de les comissions
de treball o dels grups de representació del Consell. En queden
exclosos aquells casos en què l’audiència és preceptiva.
c) Emetre dictàmens que expressin el parer del Consell quan, en aplicació
de l’article 15 núm. 1 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, el Ple li hagués delegat aquesta matèria.
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1.3.3.2. Competències relacionades amb la funció de consulta i d’informe

i

nforme d’activitats

2006

d) Fixar les directrius i disposar tot el que sigui necessari per elaborar
l’esborrany de la Memòria prevista en la lletra e) del núm. 1 de l’article
2 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
e) Efectuar el seguiment dels dictàmens i informes emesos pel Consell, i
informar de tot això el Ple, almenys, un cop a l’any.
Naturalment la Comissió Permanent és competent per desplegar aquelles
competències que li pertoquin per delegació del Ple o que es determinin en el
Reglament o en una altra norma.

1.3.3.3. Sessions de la Comissió Permanent durant el 2006:
SESSIONS ORDINÀRIES
Sessió 01/2006, de 25 de gener
1.
2.
3.
4.

Informació sobre la liquidació del pressupost del CES del 2005
Informació sobre dictàmens en curs
Informació sobre els projectes i estudis en curs:
Presentació del llibre sobre les Jornades d’Euroregió
Presentació del llibre sobre competitivitat turística i la seva continuació
Reunió amb la directora general d’Economia

Sessió 02/2006, de 22 de març

Composició i i òrgans

1.
2.
3.
-
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Informació sobre els dictàmens en curs:
Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears
Avantprojecte de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
Avantprojecte de llei municipal i de règim local
Informació sobre els projectes i estudis en curs:
Publicació dels dictàmens emesos durant el període 2001-2005
Publicació de l’Informe d’activitats 2005 i resum de l’activitat 2001-2005
Publicació de l’Enquesta de serveis actualitzada
Possibles projectes a iniciativa pròpia i de les institucions públiques:
Publicació d’un estudi sobre l’esport a les Illes Balears
Estudi i dictamen sobre el II Pla de R+D+I de les Illes Balears
Publicació d’un estudi del sector de la construcció derivat de les taules
“input-output”
Participació del CES en la continuïtat de l’Informe sobre la competitivitat
turística de les Illes Balears”
Estudi sobre les característiques de educació a les Illes Balears

i

nforme d’activitats

2006

Sessió 03/2006, de 19 d’abril
1. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei
integral d’atenció i drets del menor a les Illes Balears
2. Presentació del llibre del CES estatal, “El papel de la juventud en el
sistema productivo español”
3. Elaboració de l’estudi sobre educació, conjuntament amb la Fundación
Conocimiento y Desarrollo (CYD)
4. Presentació del llibre Dictàmens del CES. Mandat 2001-2005, de
l’Informe d’Activitats 2005 i del Resum de les activitats 2001-2005

Sessió 04/2006, de 17 de maig
1. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei
del règim del sòl i l’habitatge
2. Informació sobre els projectes en curs:
- Estudi sobre el sector de la construcció
- Estudi sobre l’esport a les Illes Balears
- Estudi sobre els reptes de l’educació a les Illes Balears
3. Informació sobre els propers actes institucionals del CES:
- Presentació dels dictàmens 2001-2005 i l’Informe d’activitats 2005 i
2001-2004
- Presentació de l’enquesta de serveis
- Presentació de l’informe CYD 2005 sobre l’estat de l’educació

Sessió 05/2006, de 12 de juliol

Sessió 06/2006, de 20 de setembre
1. Determinació del grau de dedicació dels vicepresidents i del règim de
retribucions
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1. Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2005:
vistiplau per encetar la tasca d’impremta
2. Document de suggeriments per a 2006
3. Presentació de l’esborrany de pressupost del CES per a 2007
4. Projectes en curs:
- Estudi sobre l’Educació a les Illes Balears
- Estudi sobre l’Esport a les Illes Balears
- Actualització de l’estudi sobre el treball fix discontinu a les Illes Balears
5. Sessió preliminar del CES

i

nforme d’activitats

2006

2. Procés d’elecció dels presidents de les comissions de treball d’Àrea
Social i d’Ocupació i Relacions Laborals
3. Determinació dels membres suplents de les comissions de treball
procedents del grup III
4. Tramitació de la proposta inicial de l’Avantprojecte de pressupostos del
CES per a l’any 2007
5. Aprovació del text de la Memòria del CES sobre l’Economia, el treball i
la societat de les Illes Balears 2005

Sessió 07/2006, de 25 d’octubre
1. Designació dels presidents de les comissions de treball d’Ocupació i
Relacions Laborals i d’Àrea Social
2. Informació relativa al pressupost de l’Estudi sobre l’educació a les Illes
Balears

Sessió 08/2006, de 21 de novembre
1. Esborrany de proposta de reforma del Decret 128/2001, de 9 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament
del CES i del Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció
d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, d’estada i
d’assistència a les sessions del CES, per al seu debat i aprovació en
una futura sessió de la Comissió Permanent
2. Informació sobre la tasca de la Comissió de Treball d’Àrea Social
relativa a l’Estudi sobre l’educació a les Illes Balears
3. Informació sobre la tasca de la Comissió de Treball d’elaboració de la
Memòria

Sessió 09/2006, de 11 de desembre

Composició i i òrgans

1. Debat i, si escau, aprovació de la proposta de reforma del Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del CES i del Decret 131/2002, de 18
d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions per les despeses de
desplaçament, d’estada i d’assistència a les sessions del CES, per al
seu debat i aprovació en una futura sessió de la Comissió Permanent
2. Informació sobre l’execució pressupostària trimestral
3. Informació sobre l’ordre del dia del Ple (20 de desembre de 2006)
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SESSIONS EXTRAORDINÀRIES
Sessió E01/2006, de 3 de gener de 2006
1. Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 12/2005 sobre l’Avantprojecte
de llei per a la dona

Sessió E 02/2006, de 31 de maig de 2006
1. Debat, i, si escau, aprovació del Dictamen 7/2006 sobre el Projecte de
Decret de transports turístics terrestres
2. Projectes en curs.
- Estudi sobre l’Educació a les Illes Balears
- Creació per part de l’IMEDEA, d’una Gestió integrada de la zona costanera a Balears

Sessió E 03/2006, de 30 d’agost de 2006
1. Informació sobre la situació del CES i, en concret, dels projectes en curs
2. Dimissió del president en funcions

Sessió E 04/2006, de 11 d’octubre de 2006
1. Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret regulador del Registre Únic de Fundacions i l’exercici del
Protectorat
2. Informació sobre la presentació de la Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears 2005

1.3.4 COMISSIONS DE TREBALL

Matèries de les quals s’ocupa:
-

Economia i fiscalitat
Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals, programes europeus)
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1.3.4.1 Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient

i

nforme d’activitats
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Agricultura i pesca
Polítiques sectorials i de medi ambient

Durant el 2006, aquesta Comissió de Treball es reuní el
-

-

-

17 de març:, per parlar sobre la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’impost de successions i donacions i de
la proposta de pressupost, presentat per l’empresa “Investigación,
Planificación y Desarrollo S.A.” (IPD), d’un estudi específic sobre la
construcció a Balears, aprofitant l’estudi de fluxos intersectorial de la
taula input-output de Balears.
12 d’abril: es tracta la tasca d’elaboració del Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei del règim del sòl i l’habitatge
10 de maig: s’aprova la Proposta de dictamen sobre l’Avantprojecte de
llei del règim del sòl i l’habitatge i es nomena el coordinador de l’estudi
sobre la construcció
30 de maig: s’aprova la Proposta de dictamen sobre el Projecte de decret de transports turístics terrestres
28 de juny i 11 de juliol: es debat la proposta de capítol I de la Memòria
del CES 2005
26 d’octubre: es parla dels estudis sobre la construcció i sobre la gestió
integrada de la zona costanera

Durant el quart trimestre de l’any, es va crear una comissió ad hoc, formada per
aquesta Comissió de Treball juntament amb la d’Àrea Social. Es reuní el 6
d’octubre, sessió en la què s’aprovà la Proposta de dictamen sobre el Projecte
de decret de regulació del Registre Únic de Fundacions i d’organització de
l’exercici del Protectorat.

1.3.4.2 Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèries de les quals s’ocupa:

Comissions de treball

-
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Ocupació i Seguretat Social
Polítiques actives per a l’ocupació
Relacions laborals, riscs laborals
Formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els fons
estructurals de la Unió Europea
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La Comissió es reuní
-

-

-

24 i el 27 de gener, per parlar sobre el text base del Dictamen sobre
l’Avantprojecte de llei de Funció Pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
16 de juny, es parla sobre la possible actualització de la publicació del
CES El treball fix discontinu a les Illes Balears i avaluació de l’impacte
de les actuals mesures de reforma laboral respecte dels treballadors
fixos discontinus. Impacte d’aquesta reforma en les prestacions d’atur,
pensions i contractació laboral
30 de juny i el 12 de juliol, es torna reunir per debatre sobre la proposta
del capítol II de la Memòria del CES 2005.

1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
-

Salut i consum
Serveis socials
Dona
Joventut
Tercera edat
Minusvàlids
Immigració
Menors
Educació i cultura

-

-

16 de març, per parlar sobre la Proposta del dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears
6 d’abril, per discutir sobre la Proposta del dictamen sobre l’Avantprojecte de llei integral de l’atenció i dels drets dels menors de les Illes
Balears
11 de maig, representants de la Fundación “Conocimiento y Desarrollo”
(CYD) informen sobre els treballs d’aquesta Fundació
18 de maig, per parlar sobre l’elaboració d’un estudi en col·laboració
amb la Fundación CYD sobre els reptes de l’educació a les Illes Balears
31 de maig, es va tractar l’elaboració de l’Estudi sobre l’educació a les
Illes Balears
el 5 i l’11 de juliol, quan es debatí el capítol III de la Memòria del CES
2005.
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Les reunions de la Comissió durant el 2006 foren:
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13 de novembre, s’hi va presentar l’estudi sobre l’educació preuniversitària a les Illes Balears per part del seu ponent, Andreu Crespí Plaza.

Com hem esmentat anteriorment, el 6 d’octubre es reuneix conjuntament amb la
Comissió de Treball d’Economia.

1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència
1.3.5.1. El president
El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del Consell
de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, que ho hauran consultat prèviament amb els grups de
representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir
el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.
El primer president del CES fou Francesc Obrador i Moratinos. En la Comissió
Permanent de 30 d’agost, el president Obrador dimití i fou relevat en funcions
pel vicepresident 1r, Josep Oliver Marí.
El president pot ser destituït del seu càrrec per decret del Consell de Govern a
proposta dels consellers en matèria d’economia i treball, sempre que es faci la
sessió i votació específiques prèvies del Ple del Consell i votin a favor de la
destitució els dos terços dels membres del Ple.
El president tendrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’un
sou amb càrrec als pressuposts de cap altra administració pública.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les funcions
següents:

Presidencia, vicepresidencia
i secretaria general

a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne
l’acompliment.
f) Informar el Ple, abans de l’inici dels debats, de les suplències i substitucions del Consell.
g) Dictar, amb la consulta prèvia als vicepresidents i a la Comissió
Permanent, les directrius generals per al funcionament intern i el bon
govern de les sessions del Consell.
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h) Autoritzar i disposar les despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions i ordenar-ne els pagaments, degudament
intervinguts d’acord amb la normativa vigent.
i) Elaborar, amb l’assessorament del personal del Consell, especialment
del secretari general, l’esborrany de la proposta anual de pressuposts
del Consell que, un cop sotmesa a l’aprovació de la Comissió Permanent, ha de ser elevada al Ple, atès allò que disposa el núm. 2 de l’article
13 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre.
j) Exercir les atribucions en matèria de contractació que li siguin reconegudes en les lleis i reglaments que regulen la matèria, com a president
i representant legal de la institució.
k) Adreçar-se en nom del Consell a institucions, organismes, entitats,
associacions, autoritats i particulars per demanar la seva col·laboració.
l) Sol·licitar a l’òrgan demandant, amb consulta prèvia al Ple o a la
Comissió Permanent si l’assumpte ho requereix, l’ampliació del termini
fixat en l’ordre de remissió o en la sol·licitud de consulta per tal de poder
atendre-la.
m) Contractar i separar el personal al servei del Consell.
n) Complir i fer complir aquest Reglament, tot proposant al Ple la seva interpretació en els casos de dubtes i la seva integració en els casos
d’omissió.
o) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la seva condició de president.

1.3.5.2. Els vicepresidents

-

Mateu Alorda Pascual, elegit el 26 de juliol de 2001
Manuel Cámara Fernández, elegit pel Ple el 17 de desembre de 2003
Fernando Galán Guerrero, elegit pel Ple el 29 de juny de 2005
Margarita Bárez Moreno, elegida en la sessió constitutiva del segon
mandat, el 28 de juliol de 2006

Per acord de la Comissió Permanent es determina el grau de dedicació de cada
un dels vicepresidents i s’estableix el règim de retribucions econòmiques que
poden correspondre’ls.
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Presidencia, vicepresidencia
i secretaria general

El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria
simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament. El 26 de juliol de 2001 s’elegiren els
primers vicepresidents. La vicepresidència 1a ha estat ocupada per Josep Oliver
Marí des de la creació del CES; quant a la vicepresidència 2a, l’han ocupada:
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La substitució de qualsevol dels dos vicepresidents es fa tot atenent la proposta
que facin cada un dels grups als quals pertanyen. Un cop s’hagi acceptat la
proposta de substitució, el mandat del nou vicepresident s’estendrà fins a
l’acabament del període de quatre anys que estigui en curs, excepte que hi hagi
una nova proposta de substitució.
Els vicepresidents poden assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Permanent.
Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que fixi el Ple,
en els supòsits de vacant, absència o malaltia i poden exercir, a més, les
funcions que expressament els delegui el president.
L’ordre de prelació fixat pel Ple per a la substitució del president, en cas de
vacant, absència o malaltia, determinarà un torn anual entre els vicepresidents
que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.

1.3.6. La Secretaria General
La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració del
Consell Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública amb relació als seus
acords.
El titular de la Secretaria General, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb
competències en matèria d’economia i de treball. L’actual secretari general és
Pere Aguiló Crespí.
El secretari general pot ser substituït en cas d’absència o vacant pel membre del
personal tècnic al servei del Consell que designi la Comissió Permanent a
proposta del president.
Les funcions del secretari general són les següents:
Presidencia, vicepresidencia
i secretaria general

a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions de treball i, eventualment, realitzar funcions
d’assessoria jurídica.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura
i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin. La
redacció de les actes pot ser encomanada quan el secretari no sigui
present en una sessió a la persona que designi el president.
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c) Custodiar la documentació i establir l’arxiu documental del Consell.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots
particulars i altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials. Especialment
confeccionar la relació de llocs de feina i dels procediments de selecció
i de dotació de les places del personal del Consell.
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin
especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries
corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma i
la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament convocades, així com de les causes que motivin aquesta situació.
i) Ser el dipositari dels fons del Consell i lliurar-ne els autoritzats pel
president, intervinguts prèviament.
j) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a
la condició de secretari.
El secretari general pot delegar les seves funcions assessores i de confecció de
les actes al personal tècnic al servei del Consell, de forma permanent per a les
comissions de treball. Totes les delegacions del secretari han de tenir el vistiplau
del president, amb consulta prèvia als òrgans que afectin.

Presidencia, vicepresidencia
i secretaria general

El càrrec de secretari general del Consell serà acomplert en règim de dedicació
exclusiva i estarà sotmès a les disposicions generals legals i reglamentàries en
matèria d’incompatibilitats i el seu titular no pot exercir un altre càrrec o activitat
que impedeixi o malmeti l’acompliment de les funcions que li són pròpies.
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ANNEX I
COMPOSICIÓ DEL PLE: TITULARS I SUPLENTS
-

Mitjançant el Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels
membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
106, de 16 de juliol de 2005), es disposa el cessament de tots els
membres del CES, titulars i suplents, per expiració del termini del seu
nomenament i la seva entrada en funcions fins a la presa de possessió
dels nous membres. Això es produí mitjançant el Decret 54/2006, de 23
de juny, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 27 de juny de 2006), que disposa
una nova composició del Ple.

Posteriorment a aquesta renovació dels membres del Ple, els canvis produïts
han estat:
Antoni Garau s’incorpora al Ple com a suplent de José Domingo Bonnín
Forteza (Decret 80/2006, de 15 de setembre, de nomenament del Sr.
Antonio Garau Bonnín, com a membre suplent del membre titular del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del
Sector Pesquer, BOIB núm. 133, de 21.09.2006)

-

Silvia Marcos Vallespin cessa com a consellera suplent i es nomena al
seu lloc Amanda Garau Fullana (Decret 93/2006, de 10 de novembre,
de cessament i nomenament d’un membre suplent del membre titular en
representació de la Confederació d’Associacions Empresarials de
Balears, del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
BOIB núm. 163, de 18-11-2006).

-

Cessa Enric Tortosa com a conseller titular i el substitueix Javier
Bustamante Moreno, mitjançant el Decret 110/2006, de 22 de desembre, de cessament i nomenament d’un membre titular en representació
de la Unió General de Treballadors (UGT), integrant del Grup II del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 188, de 30 de
desembre)

Annexos del capítol I

-
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A conseqüència d’aquests canvis, la composició actual del Ple és:
Grup I: associacions empresarials

Annexos del capítol I

Grup II: organitzacions sindicals
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions

* nous consellers respecte al Ple anterior
Així, deixen de ser consellers respecte al Ple anterior:

Annexos del capítol I

CAEB
- Bartolomé Estelrich Arrom
- Antoni Pons Ribes
- Nicolás Ripoll Vallori
- Francisco Mercadal Arguimbau
- Juan Matamalas Picó
- Carlos Vidal Coll
- Silvia Marcos Vallespin
PIMEB
- Josep Capó Capellà
- Lluïsa Serra Darder
- Jane Wenham Cocks

35

i

nforme d’activitats

2006

CCOO
- Marta Balcells Martí
- Jesús Irurre Contreras
- Ricardo Caro López
- Ramon Carreras Torrent
- José López Muñoz
UGT
- Carlos Moreno Gómez
- José Luis Pérez López
- Mateo Alorda Pascual
- Cecilio Serrano Montero
- Miguel Ángel Bordoy Garí
- Maite Silva Sánchez
- Pablo A. García Muelas
- Enric Tortosa Martorell
Sector agrari
- Mario García Trujillo
Economia Social
- Jerònima Bonafé Ramis

Annexos del capítol I

CIM
- Jeroni Albertí Picornell
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ANNEX II
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT: TITULARS I SUPLENTS

SEGON MANDAT

Annexos del capítol I

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT: TITULARS I SUPLENTS
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ANNEX III
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL: TITULARS I SUPLENTS

SEGON MANDAT
COMISSIÓ D’ECONOMIA, DESENVOLUPAMENT REGIONAL
I MEDI AMBIENT

Annexos del capítol I

President: Vicenç Tur i Tur
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COMISSIÓ D’OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
President: Luis Vallcaneras Nebot

COMISSIÓ D’ÀREA SOCIAL

Annexos del capítol I

Presidenta: Eva Cerdeiriña Outerial
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Capítol segon:
LES FUNCIONS DEL CES
L’ANY 2006

Funcions i funcionament consultiu del CES
Dictàmens i informes emesos pel Ple i per la Comissió Permanent
Publicacions
Elaboració de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2005
2.5. Celebració de conferències, presentacions i seminaris en el CES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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2.1. FUNCIONS I FUNCIONAMENT CONSULTIU DEL CES
2.1.1. Funcions
D’acord amb la seva naturalesa, corresponen al Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears les funcions que determina el núm. 1 de l’article 2 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, que el regula:
a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Avantprojectes de llei, projectes de decrets legislatius i projectes
de decrets que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de
l’Avantprojecte de llei de pressuposts generals.
Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives que afectin substancialment l’organització, les competències o el funcionament del Consell Econòmic i Social.
Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb l’establert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.
b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, amb relació a les
matèries següents:
Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·liciti el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es
determina en aquest Reglament d’organització i funcionament.
c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o per iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.
d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de l’Avantprojecte
de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i recomanacions amb
relació al seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de cada
any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes amb
relació a la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.
f) Elaborar el seu Reglament d’organització i funcionament.
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Aquest informe s’haurà de trametre al Govern de les Illes Balears abans de l’1
de setembre de cada any.
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g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
Com es pot veure, el CES té atribuïda, en primer lloc, una tasca institucional
d’emissió de dictàmens preceptius o facultatius respecte de l’activitat legislativa
i reglamentària iniciada pel Govern de les Illes Balears, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc, du a terme una activitat
d’informe, tant per orientar els pressuposts de la comunitat autònoma, com per
fer èmfasi en determinades qüestions socioeconòmiques transcendents per a la
nostra comunitat autònoma. Tot això a banda de les atribucions d’autoorganització funcional imprescindibles per la seva naturalesa d’òrgan consultiu.

2.1.2. Funcionament consultiu. Aspectes generals
Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de “Dictamen del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i no són vinculants. L’emissió dels
dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, per la qual es regula el CES, i per les disposicions del seu Reglament, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de novembre.
En el Dictamen 6/2002 s’afirma que un dictamen “és el resultat d’un esforç de
consens en les opinions i parers dels consellers que estan integrats en el seu
Ple, els quals actuen com a consellers que són del CES amb independència de
la seva procedència sindical, empresarial o institucional”.

Funcions
i funcionament consultiu

Per tant, el dictamen del CES és únicament i exclusivament l’opinió del CES
–article 14 núm. 7 de la Llei 10/2000– la qual no és el parer individual de les
institucions i organitzacions que hi poden designar representants ni, en cap cas,
no la substitueix.
D’altra banda, el CES no ha de suplir la consulta sectorial preceptiva ni la
informació prèvia en l’elaboració de normes per part de l’executiu. El compliment
d’aquests tràmits té una gran rellevància i és una passa fonamental i no
condiciona ni substitueix els corresponents als informes i dictàmens que s’han
d’elaborar. I, igualment, quan el Govern fa de legislador no es pot plantejar que,
a causa de la seva sol·licitud de dictamen a una institució de naturalesa
consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació prèvia o la consulta sectorial.
En aquest sentit es pronuncia el CES en el Dictamen 06/2002, el qual estableix
que “[l]es normes generals de naturalesa urbanística del nivell d’un projecte de

44

i

nforme d’activitats

2006

decret afecten els drets i els interessos legítims dels ciutadans i mereixen
l’atenció de tothom i especialment dels seus destinataris funcionals i dels grups
socials afectats. Aquesta qüestió imposa prudència i recerca del màxim consens
a través dels conductes prevists en l’ordenament jurídic. Arran d’aquesta observació volem palesar que el compliment dels tràmits de consulta i informació
prèvia tenen una gran rellevància i esdevenen passes fonamentals per tal que
la norma projectada assoleixi l’adequació de regulació que és desitjable”. En el
mateix sentit s’expressa el Dictamen 09/2002, on es diu: “(…) no consta en
l’expedient normatiu tramés per la conselleria sol·licitant que s’hagin duit a terme
els aconsellables, tot i que no preceptius, tràmits d’audiència i participació.
Aquests tràmits no condicionen ni substitueixen els corresponents als informes i
dictàmens que s’han d’elaborar. I igualment la conselleria autora de l’avantprojecte de llei no es pot plantejar que, per mor de la seva sol·licitud de dictamen
a una institució de naturalesa consultiva, com és el CES, ja cobreix la informació
prèvia o la consulta sectorial”.
Qui emet els dictàmens?
Com s’ha vist l’òrgan que emet els dictàmens és el Ple del CES, tot i que pot
delegar expressament la tasca a la Comissió Permanent.
Quan és obligatòria la consulta al CES?
La consulta al CES és obligatòria o preceptiva respecte de tots els projectes de
decret i avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el
funcionament del CES i d’altra, matèries socieconòmiques, laborals i d’ocupació,
excepte la Llei de pressuposts generals.
Quan és facultativa la consulta al CES?
La consulta al CES no és obligatòria per als projectes de disposicions administratives distintes als decrets en matèria socioeconòmica, laboral i d’ocupació.

Quant als projectes de disposicions administratives, d’igual forma tampoc no es
trametran els projectes inicials, sinó que primer caldrà superar les fases d’audiència i participació i d’informació pública si cal, així com l’aportació dels ens
territorials locals.
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Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei i per projecte de decret?
En una iniciativa legislativa i durant el procés d’elaboració d’un projecte de llei,
la conselleria competent trametrà al Consell el document normatiu que es trobi
en condicions de trametre’s al Consell de Govern, a falta únicament dels
dictàmens dels òrgans de consulta que fossin convenients. Per tant no es pot
trametre al CES l’esborrany de l’avantprojecte.
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Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret són textos tancats que
es troben en fase de tramitació. Un text que es trobi encara en fase d’elaboració,
com un esborrany, no ha de ser, doncs, sotmès a la consideració del CES. Així
es dedueix d’una lectura sistemàtica del títol IV de la Llei 4/2001, del Govern.
El CES s’ha pronunciat diverses vegades sobre aquesta qüestió: en el
Dictamen 04/2002, el Consell afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, no concreta de manera expressa el moment en què
un avantprojecte de decret esdevé projecte. No obstant això, a partir d’una
interpretació sistemàtica del capítol III (“De la potestat reglamentària”),
pertanyent al títol IV (“De la iniciativa legislativa i de les potestats normatives
del Govern”), es dedueix que els avantprojectes de decret esdevenen projectes
quan ja s’ha iniciat la seva tramitació. En aquest sentit, l’article 42.1 de la llei
estableix, en referir-se a la fase d’elaboració, que “…[p]er fer-ne la tramitació,
s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un estudi econòmic”,
mentre que en els articles següents, relatius a diferents fases de la tramitació
(l’audiència i participació, la informació pública, la intervenció d’ens territorials,
informes i dictàmens), ja es parla de “projecte”. Amb més raó, l’article 46
disposa, de manera expressa, que els “projectes de disposicions” hauran de ser
sotmesos preceptivament, entre d’altres, als “dictàmens del Consell Consultiu i
dels d’altres òrgans de consulta i assessorament”.
S’ha d’entendre, doncs, que en el moment en què un text se sotmet a dictamen
ja es troba en la seva fase de tramitació i que, en conseqüència, es tracta d’un
projecte de decret i no d’un avantprojecte”.

El CES, un òrgan consultiu
creat per l’Estatut d’autonomia

En el Dictamen 06/2002 es recorda que ”l’article 46 de la Llei del Govern
disposa, amb relació a la tramitació de disposicions reglamentàries, que els
projectes de disposicions hauran de ser sotmesos preceptivament, entre
d’altres, als dictàmens “del Consell Consultiu i dels d’altres òrgans de consulta i
assessorament, en els casos prevists en la legislació que els regula” i que la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de
9 de desembre), estableix en el seu article 1 que correspon a aquest CES
emetre dictamen preceptiu i no vinculant “amb relació a projectes de decrets (…)
que regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació (…)”.
L’article 42 núm. 1 de la Llei del Govern, estableix, a més, que “[L]’elaboració de
disposicions administratives és iniciada pel conseller competent (…). Per fer-ne
la tramitació, s’ha d’adjuntar a l’avantprojecte una memòria i, si s’escau, un
estudi econòmic”. Els articles 43 al 46, relatius a l’audiència i participació, la
informació pública, la intervenció dels ens territorials i els informes i dictàmens
es refereixen en tot cas a “projectes de decret”.
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De la lectura sistemàtica de la Llei del Govern es dedueix que el text amb relació
al qual s’ha de sol·licitar dictamen és un projecte en tramitació i no un esborrany
en fase d’elaboració. Projecte de decret sobre el qual no hi ha cap dubte quant
a la seva aportació al Consell de Govern per a l’aprovació”
Qui ha de fer la consulta?
El conseller competent o el secretari general tècnic en el seu nom.
Cal recordar sobre aquesta qüestió que l’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern, estableix pel que fa a la iniciativa legislativa del Govern, que
el procediment d’elaboració dels projectes de llei “s’inicia a la conselleria
competent” i que “el conseller competent ha d’elevar l’avantprojecte al Consell
de Govern, perquè si s’escau, l’aprovi com a projecte de llei”.
Pel que fa a les disposicions reglamentàries, l’article 38 de la mateixa llei estableix que “[l]a potestat reglamentària de l’Administració de la comunitat autònoma
correspon al Govern de les Illes Balears” i l’article 42 de la mateixa llei que “[L]’elaboració de disposicions administratives és iniciada pel conseller competent”.
Atès, doncs, que en el si del Govern és el conseller competent qui té la
responsabilitat de la tramitació, i que la consulta al CES forma part de la fase de
tramitació, és criteri d’aquest Consell que les sol·licituds de dictamen siguin
trameses pel conseller corresponent o, en el seu nom, pel secretari general
tècnic.
En el Dictamen 12/2002, s’aborda aquesta qüestió, i s’hi afirma que “[a]quest
CES vol destacar la cabdal importància del seguiment d’un procediment
uniforme en la presentació de sol·licituds de dictamen i del compliment rigorós
del Reglament d’organització i funcionament, per afavorir així l’agilitat i, en
conseqüència, l’eficàcia i l’eficiència en l’actuació del CES, considerades com a
principis rectors de l’actuació de l’Administració segons l’article 103 de la
Constitució i 3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, de organización y funcionamiento
de la Administració General del Estado (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.

I. Antecedents:
És una relació ordenada dels fets més rellevants des de l’entrada de la sol·licitud
i s’hi fa menció del contingut de l’expedient.
II. Contingut de la norma sotmesa a dictamen:
S’hi fa referència a l’estructura de la norma i és un breu resum sobre cadascuna
de les seves parts.
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Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:

i

nforme d’activitats

2006

III. Observacions generals:
És una valoració sobre l’oportunitat de la norma i el seu efecte econòmic i social.
Fa al·lusió, si pertoca, a aspectes generals que segons el CES es podrien
millorar, com per exemple, la sistemàtica, la claredat en la redacció, etc.
IV. Observacions particulars
Són comentaris als articles de la norma. Si presenta una estructura complexa,
amb títols i capítols, es fa primer una valoració conjunta del títol o capítol corresponent i després dels articles sobre els quals el CES consideri convenient fer
comentaris.
V. Conclusions
La finalitat fonamental d’aquesta fase és l’expressió de l’opinió final que el CES
considera sobre la consulta realitzada.
Finalment, els dictàmens del CES estan rubricats amb la signatura del secretari
general i el vistiplau del president del Consell.
Si n’hi ha, s’hi acompanyen els vots particulars corresponents.
El dia de la seva emissió, el dictamen és notificat al sol·licitant.
Els dictàmens del Consell Econòmic i Social no es publiquen en el BOIB. La
seva difusió està regulada a la Resolució del president del CES per la qual
s’aproven les normes per fer públics els dictàmens del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, aprovades pel Ple de 27 de juny -BOIB núm. 81, de 6 de
juliol de 2002- (vegeu l’apartat de normativa actualitzada).

Els dictàmens
emesos durant lany 2006

2.2. ELS DICTÀMENS I INFORMES EMESOS DURANT L’ANY 2006
PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT
DICTAMEN núm. 01/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre la Proposta d’avantprojecte de llei de la Funció Pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 2 de febrer de 2006
Matèria: funció pública
Sol·licitant: conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern de 17 de març
de 2006
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DICTAMEN núm. 02/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears
(BOIB núm. 151, de 26 d’octubre). Correcció d’errades al BOIB núm. 162, de 16
de novembre de 2006
DICTAMEN núm. 03/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei de reforma de l’impost de successions i
donacions
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: tributs
Sol·licitant: Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Estat de tramitació: Llei 22/2006 de reforma de l’impost de successions i
donacions (BOIB núm. 184, de 23 de desembre de 2006)
DICTAMEN núm. 04/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei municipal i de règim local.
Data d’aprovació: 27 de març de 2006
Matèria: administració local
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació: Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears (BOIB núm. 186, de 27 de desembre de 2006)

DICTAMEN núm. 06/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei integral de l’atenció i els drets dels menors de
les Illes Balears
Data d’aprovació: 19 d’abril de 2006
Matèria: menors
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
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DICTAMEN núm. 05/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei del règim del sòl i de l’habitatge de les Illes
Balears.
Data d’aprovació: 17 de maig de 2006
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Estat de tramitació: Avantprojecte aprovat pel Consell de Govern del 7 d’abril de
2006; posteriorment retirat del Parlament per Acord del Govern.
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Estat de tramitació: Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels
drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18
de novembre de 2006)
DICTAMEN núm. 07/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de transports turístics terrestres en l’àmbit de les
Illes Balears
Data d’aprovació: 31 de maig de 2006
Matèria: transports
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
Estat de tramitació: Decret 96/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen els
transports turístics terrestres en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 172, de
5 de desembre de 2006)
DICTAMEN núm. 08/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de decret de currículum del cicle formatiu de grau
superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració
Data d’aprovació: 26 de maig de 2006
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació: Decret 114/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic
superior en Restauració (BOIB núm. 4, de 6 de gener de 2007)
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DICTAMEN núm. 09/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 123/2001, de 19
d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i
funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com
privats, ubicats en el territori de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20 de setembre de 2006
Matèria: serveis socials
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: a l’espera de l’aprovació per part del Consell de Govern
DICTAMEN núm. 10/2006, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de regulació del registre únic de fundacions de
les Illes Balears i organització de l’exercici del protectorat
Data d’aprovació: 11 d’octubre de 2006
Matèria: fundacions
Sol·licitant: Conselleria de Presidència i Esports
Estat de tramitació: a l’espera de l’aprovació per part del Consell de Govern
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2.3. PUBLICACIONS
Costa, Àlex [et al.], Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes
Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 84609-9091-5 – 1000 exemplars –.
Informe d’activitats 2005. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
2006. En format de paper (500 exemplars) i CD-CARD (1000 ex.). El text fou
aprovat pel Plenari del 27 de març de 2006.
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Dictàmens del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears (primer mandat 2001-2005). Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 84-609-9293-4. Tirada de 500
exemplars en paper.
L’enquesta de serveis a les Illes Balears. Palma: Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, 2006. Editada en col·laboració amb la Direcció General d’Economia del Govern de les Illes Balears, l’Institut Balear d’Estadística i l’Institut
Nacional d’Estadística. ISBN-13: 978-84-611-0813-8. - ISBN-10: 84-611-0813-2.
2000 exemplars en format de paper i CD-CARD.
Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears
2005. Palma: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2006. ISBN 13 97884-611-3285-0. ISBN 10 84-611-3285-8. 1000 exemplars en format de paper i
CD-Card.

Durant el 2006, aquesta Comissió es va reunir el 16 de gener per valorar la Memòria del CES 2004 i analitzar les propostes presentades pels diferents grups
sobre els continguts, índexs i col·laboradors de la Memòria del CES
corresponent al 2005.
El 23 de febrer es fa la primera reunió de coordinació del grup de treball que
havia d’elaborar l’apartat “Turisme” de la Memòria del CES 2005. Aquest grup
està format per Antoni García Salvador, Rafel Borràs Enseñat, Vicenç Tur Tur,
Jose Ignasi Aguiló Fuster i Esteve Bardolet Jané.
El 6 d’abril, es fa la segona reunió de coordinació de l’esmentat grup de treball.
La Comissió es torna reunir el 6 i el 8 de setembre, per discutir sobre la proposta
del capítol I i dels II i III, respectivament.
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El 20 de novembre es valora la publicació corresponent al 2005, ja enllestida, i
el primer de desembre es fan propostes sobre el contingut de la Memòria del
2006.
Quant a la composició de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria,
l’actual és:
President: Sr. Jose Ignasi Aguiló Fuster (grup III, UIB)
Membres titulars amb veu i vot:
1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
3. Llorenç Pou Garcias (grup II - UGT)
4. Fernando Galán Guerrero (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
Membres amb veu i sense vot
President CT Economia: Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB)
Presidenta CT Social: Eva Cerdeiriña Outerial (grup II, CCOO)
Javier Tejero Isla (grup III, pel Consell Insular de Menorca)

Celebració de conferències,
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2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
- 3 de febrer: es presenta a la sala d’actes de la CAEB la publicació Informe
sobre la Competitivitat del Sector Turístic de les Illes Balears / Informe
sobre la Competitividad del Sector Turístico de las Illes Balears. A la taula
de presentació: el president Obrador, el vicepresident primer del CES i president
de la CAEB Josep Oliver Marí, el conseller del CES Vicenç Tur Tur i tres tècnics
de l’IDESCAT: Àlex Costa Sáenz de San Pedro, Celia Gomà Aznar i Xavier
López Andrés. Prèviament, es féu una roda de premsa. Entre el nombrós públic
assistent, hi destacam els experts que col·laboraren amb l’elaboració de l’estudi
així com els directors generals de la Conselleria de Turisme i d’altres autoritats.
- 17 de febrer: es presenta a la FELIB, just abans que es reunís la seva Comissió Executiva, la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la
societat de les Illes Balears 2004. Com a representants del CES, el president,
el secretari general, el vicepresident segon del CES, Fernando Galán Guerrero,
el conseller Antoni Fuster Zanoguera, representant de les entitats de caràcter
local al Plenari del CES, i l’assessor econòmic. S’hi repartí un dossier elaborat
especialment per a l’ocasió amb una extrapolació de les dades més interessants
distribuïdes per illes.
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- 27 de febrer: la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient visita el conseller de Turisme, Joan Flaquer Riutort, i li lliura un
exemplar de la publicació Informe sobre la Competitivitat del Sector Turístic
de les Illes Balears / Informe sobre la Competitividad del Sector Turístico
de las Illes Balears.
- 9 de març: presentació, a la sala d’actes de la Cambra de Comerç, de Jornadas sobre la Euroregión, recull de les intervencions de les jornades que
tengueren lloc els passats 9 i 10 de juny de 2005 al Parcbit de Palma i que foren
organitzades pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i pel comissionat
del Govern de les Illes Balears per a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Presentaren l’acte el president del CES, Francesc Obrador i el comissionat per a l’Euroregió, Joan Gual de Torrella. Al mateix acte es feren dues ponències:
-

-

Miquel Alenyà Fuster, conseller del CES, que parlà sobre “Relacions
econòmiques i comercials en el territori de l’àmbit de l’antiga Corona
d’Aragó” i
Amadeu Petitbò Juan, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat
Complutense de Madrid i director de la Fundación Rafael del Pino, amb
la ponència “Competència i competitivitat en l’Euroregió. El camí iniciat
pels acords de Lisboa”

- 28 d’abril: es presenta l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre “El papel de la juventud en el sistema productivo español” a la
sala d’actes del Parlament. Després d’una roda de premsa, l’acte obert al públic
seguí amb aquest programa:

Presentació
Manuel de la Rocha Rubí. President de la Comissió de Relacions Laborals, Ocupació i Seguretat Social del CES del Regne d’Espanya
Dolores Liceras Ruiz. Consellera del CES del Regne d’Espanya. Grup I
Fabián Márquez Sánchez. Conseller del CES del Regne d’Espanya.
Grup II
Manuel Núñez Encabo. Conseller del CES del Regne d’Espanya. Grup III
Cloenda
A càrrec del president Montalvo i del conseller de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears, Cristóbal Huguet Sintes
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Obertura
Francesc Obrador Moratinos. President del CES de les Illes Balears
Jaime Montalvo Correa. President del CES del Regne d’Espanya
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El 28 d’abril es presentà l’Informe elaborat pel Consell Econòmic i Social d’Espanya sobre “El papel de la
juventud en el sistema productivo español” a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears.
L’obertura fou a càrrec de Jaime Montalvo Correa (esq.), president del CES del Regne
d’Espanya i de Francesc Obrador Moratinos (dreta) president
del CES de les Illes Balears
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- 8 de juny: té lloc a la sala d’actes del Parlament la presentació de la publicació
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Primer
mandat 2001-2005. Formen part de la taula de presentació el conseller de
Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes, el president del CES, el
vicepresident segon del CES, Fernando Galán Guerrero i el secretari general.
L’acte comptà amb la presència, entre molts d’altres, del conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell.
- 22 de juny: un dels acords que va prendre la Comissió de Treball d’Àrea Social
(del dia 18 de maig) i la Comissió Permanent (en la seva reunió del 12 de juliol)
fou proposar una sèrie de noms d’experts que formassin un grup de treball per
elaborar un informe sobre l’educació pre-universitària a les Illes Balears.
Com a secretari i coordinador del grup de treball, es designà Francesc Santacana
Martorell (vicepresident de la Fundació CYD) i, com a ponents, Joaquim Prats
Cuevas (catedràtic de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de
Barcelona) i Andreu Crespí Plaza (exdelegat d’Educació a les Illes Balears i
expert en temes educatius). Aquests tres components del grup de treball, juntament amb l’assessor econòmic, es reuniren aquest dia per acordar el pla de feina.
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- 4 de juliol: té lloc a la Sala de Plens de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i Eivissa i Formentera la presentació de la publicació L’Enquesta de Serveis a les Illes Balears. Aquesta publicació, impulsada pel CES,
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació a través de la Direcció General
d’Economia i l’Institut Balear d’Estadística (IBAE) i la Delegació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a les Illes Baleares, en coordinació amb la Subdirecció
General de Difusió i la Subdirecció General de Serveis de l’INE, té per objecte
ampliar la difusió de l’Enquesta de Serveis dins de l’àmbit de les Illes Balears. Les
dades que s’hi presenten han estat elaborades per la Subdirecció General de
Serveis de l’INE a partir de la Enquesta Anual de Serveis de 2003, que pertany al
Plan Estadístico Nacional. Els membres de la taula de presentació foren:

-

Francesc Obrador Moratinos, president del CES
Maria Marquès Caldentey, directora general d’Economia, Govern Balear
Vicenç Tur Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient del CES
Miquel Font Rosselló, de l’IBAE
Mariano Gómez del Moral, director general de Productes Estadístics de
l’INE
Fernando Cortina García, subdirector general de Serveis de l’INE

El 8 de juny té lloc a la sala d’actes del Parlament la presentació de la publicació Dictàmens del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears. Primer mandat 2001-2005. Formen part de la taula
de presentació (d’esquerra a dreta) el vicepresident segon del CES, Fernando Galán
Guerrero; el conseller de Treball i Formació, Cristóbal Huguet Sintes;
el president i el secretari general del CES.
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- 12 de juliol: després de la cinquena sessió ordinària de la Comissió Permanent, Joaquim Tintoré Subirana i Enric Tortosa Martorell, de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d’Estudis Avançats) presentaren l’estudi “Gestió integrada de
la zona costanera i municipis del litorals de Balears” als membres de la
Comissió i als presidents de les comissions de treball del CES. Els punts
explicats foren:
Breu explicació del marc europeu on s’inscriuen les iniciatives GIZC: Parlament,
Comissió, UNEP,… així com del paper dels estats i de les comunitats autònomes
El paper de l’IMEDEA i els estudis que fa a les Illes Balears per fer una proposta
GIZC
El paper que hi podria jugar el CES a l’hora de consensuar els indicadors GIZC
- 21 de setembre: el grup de treball per elaborar un informe sobre
l’educació pre-universitària a les Illes Balears es reuneix a una aula de
l’edifici Jovellanos de la UIB per debatre sobre el document de discussió que
preparà el ponent Andreu Crespí Plaza. La reunió fou presidida pel president en
funcions del CES i pel secretari general. Els components d’aquest grup són:
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GRUP DE TREBALL EDUCACIÓ
Joaquim Prats Cuevas (ponent)

Comissió de Treball
Secretari d’Universitat i Recerca
de la Generalitat de Catalunya

Andreu Crespí Plaza (ponent) *

Comissió de Treball
Diputat del Parlament de les Illes Balears

Francesc Santacana Martorell
(secretari- coordinador del grup de treball) *

Comissió de Treball
Vicepresident Fundación CYD

Rafael Pons Campos *

Grup II-CCOO
Sector d’Ensenyament privat i concertat.
Federació Ensenyament CCOO

Mª José Gibert Cabot *

Grup II-CCOO
Professora de secundària

Carme Orte Socias

Grup II-UGT
Professora titular Teoria i Història Educació
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Joan Estaràs Fernández *

Grup II-UGT
Pedagog i professor de secundària

Guillem Ramon Pérez de Rada *

Grup III
Professor Departament Biologia UIB,
coordinador relacions amb centres de
secundària, membre POTU

José I. Pérez Argüelles *

Grup III
AFAB. Associació de Famílies de Balears

Ester Melero de Pablo *

Grup III
Inspectora d’Educació

Francisca Estaràs Ferragut *

Grup III
Assessora tècnica docent

Miguel Vidal Fullana *

Grup I- CAEB
CAEB. Departament Acció empresarial

Isabel Guitart Feliubadaló *

Grup I- CAEB
CAEB. Departament Acció empresarial

Marta Monfort Miserachs *

Grup I- CAEB
Presidenta Associació Autonòmica
Educació i Gestió Illes Balears (organització
empresarial dels centres religiosos catòlics)

Margarita Cañellas López *

Grup I- CAEB
Directora del Departament d’Orientació
Professional de la CAEB.

Altres assistents foren:
-

-

José Ignacio Aguiló Fuster, conseller CES per la UIB
Jacqueline Cardell, presidenta de la sectorial d’ensenyament de la Unió
de Cooperatives de Treball, en representació del sector de l’economia
social del CES
Joana Ma Alorda Fiol, consellera CES per la UGT
Andreu Ferrer Gomila, conseller CES per la UGT
L’assessora jurídica i l’assessor econòmic del CES
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- El 27 d’octubre es trameté a tots els membres del grup de treball l’Informe
elaborat pel ponent Andreu Crespí Plaza, que recollia les aportacions fetes pels
membres de l’esmentat grup a la jornada de treball del 21 de setembre anterior,
i se’ls emplaçà a fer-hi els suggeriments que trobessin adients. Finalment, el 13
de novembre es presentà l’informe definitiu a la Comissió de treball d’Àrea Social.
- 25 d’octubre, a les 12.30 h: es presenta i lliura oficialment al Parlament i al
Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i
la societat de les Illes Balears 2005. El president del Parlament Pere Rotger
Llabrés; el conseller de Treball i Formació Cristóbal Huguet Sintes i el conseller
d’Economia, Hisenda i Innnovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, reberen la
Memòria per part dels representants del CES:
-
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-

President en funcions: Josep Oliver Marí
Vicepresidenta 2a del CES (per les organitzacions sindicals): Margarita
Bárez Moreno
President de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del
CES: José Ignacio Aguiló Fuster (conseller del grup III, en representació
de la UIB)

El 25 d’octubre es presenta i lliura oficialment al Parlament i al Govern, en un acte conjunt, la Memòria del CES
sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005. El president del Parlament Pere Rotger
Llabrés; el conseller de Treball i Formació Cristóbal Huguet Sintes i el conseller d’Economia, Hisenda i
Innnovació, Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell, reberen la Memòria per part dels representants del CES.
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Vista parcial de la taula de presentació al públic en general de la Memòria del CES sobre l’economia,
el treball i la societat de les Illes Balears 2005. Hi apareix Pere Rotger, president del Parlament,
i Josep Oliver, president del CES en funcions

-

Isabel Guitart Feliudabaló (grup I, organitzacions empresarials)
Antoni García Salvador (grup II, organitzacions sindicals)
Fernando Galán Guerrero (grup II, organitzacions sindicals)
Gabriel Company Bauzà (grup III, en representació del sector agrari)
Antoni Fuster Zanoguera (grup III, en representació de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals)
Secretari general del CES: Pere Aguiló Crespí
Assessor econòmic del CES i director de la Memòria 05: Ferran Navinés
Badal

L’acte va comptar amb nombrosos representants dels mitjans de comunicació
- 26 d’octubre, a les 11 h: es realitza una roda de premsa a la seu del CES per
exposar els continguts més rellevants de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005 oferida pel president en
funcions, el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del
CES i l’assessor econòmic.
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- 26 d’octubre, a les 19.30 h: es presenta, al públic en general, la Memòria
del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2005 a la
sala d’actes del Parlament. Formaren la taula de presentació Pere Rotger
Llabrés, president del Parlament i, per part del CES, Josep Oliver Marí, president
en funcions; Margarita Bárez Moreno, vicepresidenta 2a pel grup sindical; Pere
Aguiló Crespí, secretari general; José Ignacio Aguiló Fuster, president de la
Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria del CES 2005, i Ferran Navinés
Badal, assessor econòmic i director de la Memòria 2005. Assistiren a l’acte, a
més d’un nombrós públic, Cristóbal Huguet Sintes, conseller de Treball i Formació i el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Àngel Ramis de Ayreflor
Cardell. També hi assistí Francesc Obrador Moratinos, expresident del CES.
- 15 de novembre: presentació de la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2005 a l’equip de govern del Consell
d’Eivissa i Formentera, amb presentació al públic en general i roda de premsa
prèvies. Per part del CES de les Illes Balears són presents el president en
funcions, el secretari general i el president de la Comissió de Treball
d’Elaboració de la Memòria del CES 2005. A més, representants de CAEB,
PIMEEF, UGT, CCOO, així com Bartomeu Planells Planells, conseller del CES
en representació del Consell Insular.

Celebració de conferències,
presentacions, compareixences i seminaris

A l’acte més obert al públic en general, es convidà directament a diverses
institucions de les Pitiüses: Bisbat; ajuntaments d’Eivissa i Formentera; Direcció
Insular de l’Administració de l’Estat; comissió gestora de la Cambra de Comerç;
Foment del Turisme; Federació Hotelera d’Eivissa i Formentera; extensió de la
UIB a les Pitiüses; delegacions del Col·legi d’Economistes, Col·legi d’Advocats,
Col·legi d’Arquitectes, antics consellers del CES, …
- 22 de novembre: lliurament de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2005 a la presidenta del Consell Insular de
Menorca Joana Barceló Martí i al vicepresident segon i president del CES de
Menorca Damià Borràs Barber. Els representants del CES són el president en
funcions i l’assessor econòmic i director de la Memòria 05.També hi assistiren:
Javier Tejero Isla, conseller CES en representació del Consell Insular de
Menorca; Juli Mascaró Pons, conseller CES pel sector social, representants de
CAEB, PIMEM, CCOO i UGT. Com al cas d’Eivissa, hi hagué una presentació al
públic en general, amb assistència de la premsa i també es convidà a diverses
persones i institucions: Bisbat de Menorca/ Càritas Diocesana de Menorca;
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca; Foment de
Turisme; Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME); oficina a Menorca
d’UCABAL (Unió de Cooperatives Agràries de Balears; centre de l’Extensió de la
UIB a Menorca¸ delegacions del Col·legi d’Economistes, Col·legi d’Advocats,
Col·legi d’Arquitectes, antics consellers del CES,… També hi foren convocats els
consellers del CES de Menorca.
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Capítol tercer:
RELACIONS
INSTITUCIONALS
i AMB ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
3.1. Relacions amb el Parlament, el Govern de les Illes Balears,
els consells insulars, els municipis, l’Administració central.
Presentació del CES a organitzacions socials.
3.2. Relacions amb altres institucions.
3.3. Relacions amb les organitzacions i institucions
representades en el CES.
3.4. Relacions amb els altres CES de l’Estat.
3.5. Relacions amb els mitjans de comunicació.
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2006

3.1. RELACIONS AMB EL PARLAMENT, EL GOVERN, ELS CONSELLS INSULARS, ELS MUNICIPIS, L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL.
PRESENTACIÓ DEL CES A ORGANITZACIONS SOCIALS I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
26 de gener: tant el president com el secretari general es troben entre el públic
assistent a l’acte de presentació de les Conclusions de la Comissió Assessora
del Govern de les Illes Balears per a l’estudi i propostes per a la reforma de
l’Estatut d’autonomia, que tengué lloc a la sala Anglada Camarasa de la
Fundació La Caixa a Palma.
2 de febrer: el president és present a l’acte de Lliurament de la Medalla d’Or de
les Illes Balears 2006 als ex presidents del Consell General Interinsular i als
expresidents de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es féu a l’auditori
del Conservatori de Música, a Palma.
6 de febrer: el president té una reunió de treball amb la vicepresidenta del
Govern, Rosa Estaràs Ferragut.
20 de febrer: el president assisteix a la Mesa Nacional sobre Racismo y
Xenofobia, organitzada per la Secretaria d’Estat d’Inmigració i Emigració i la
Direcció General d’Integració dels Immigrants del Govern espanyol, que tengué
lloc al saló d’actes de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid

1 de març: el president del Parlament de les Illes Balears, Pere Rotger i Llabrés,
fa un discurs institucional dins dels actes commemoratius de l’aniversari de
l’entrada en vigor de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. El president es
troba entre l’auditori.
9 de març de 2006: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la xarxa
d’informació Europe Direct al Centre Balears Europa i a la conferència posterior
sobre “La adhesión de España a la Unión Europea: antecedentes y consecuencias”, per Marcelino Oreja Aguirre, excomissari europeu de Transports i Energia.
El 3 d’abril té lloc a Palma una conferència de la secció NAT especialitzada en
Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i
Social Europeu (CESE) per parlar sobre “Las perspectivas de futuro de la
agricultura en zonas con handicaps naturales específicos (regiones de montaña,
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Relacions amb el Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjants de comunicació

28 de febrer: el president és un dels convidats al lliurament dels Premis Ramon
Llull i de la Medalla d’Or dins el marc de l’acte institucional commemoratiu del
Dia de les Illes Balears 2006 que tengué lloc al Centre de Fires i Congressos
d’Eivissa i Formentera
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2006

El 3 d’abril té lloc a Palma una conferència de la secció NAT especialitzada en Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE).
El president s’encarregà de les conclusions de la Jornada.

Relacions amb el Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjants de comunicació

insulares y periféricas)” amb la intenció d’elaborar un dictamen sobre les zones
amb desavantatges naturals específics -muntanyes, illes i zones perifèriques.
Aquesta conferència es fa en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de les Illes Balears. El president s’encarregà de les conclusions de la Jornada.
El programa fou el següent:
➢ 09.00 h: Discurs de benvinguda a càrrec de Catalina Cirer Adrover,
batlessa de Palma
➢ 09.15 – 10.00 h: Inauguració de la Jornada per:
-
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Josep Puxeu Rocamora, secretari general d’Agricultura del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Margalida Moner Tugores, consellera d’Agricultura i Pesca del Govern
de les Illes Balears
José Mª Espuny Moyano, president de la Secció d’Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del CESE

i
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2006

➢ 10.00 – 11.30 h: Taula rodona sobre la situació de l’agricultura a les zones insulars i perifèriques
-

Moderador: Pedro Rodríguez Zaragoza, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de Canàries
Ponents: M. Jacques Antoine Forcioli (Col·lectivitat Territorial de Còrsega)
M. Francesco Foddis (Sardenya)
Gabriel Company Bauzà, ASAJA Mallorca

➢ 11.30 – 12.00 h: Pausa
➢ 12.00 – 13.30 h: Taula rodona sobre la situació de la ramaderia a les
zones insulars i perifèriques
-

Moderador: José Mª Espuny Moyano, President de la Secció NAT del
CESE
Ponents:Açores
Sicília
Illes gregues
Phil Gawne, Isle of Man
Western Islands
Antoni Moll, Unió de Pagesos

➢ 13.30 – 15.30 h: Dinar

➢ 18.00 – 18.30 h: Presentació de les conclusions de la Jornada a càrrec
de Francesc Obrador Moratinos, president del CES de les Illes Balears
➢ 18:30 – 18.45 h: Discurs de cloenda a càrrec de Jaume Matas i Palou,
president del Govern de les Illes Balears
El 24 d’abril: el president és un dels convidats a la recepció que, amb motiu de
la commemoració de la signatura del Conveni de Viena sobre Relacions Consulars, té lloc al Parlament de les Illes Balears, acte organitzat pel Cos Consular
acreditat a les Illes Balears.
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➢ 15.30 – 18.00 h: Primera reunió del Grup d’Estudi “Les perspectives de
futur de l’agricultura a zones amb handicaps naturals específics (regions
de muntanya, insulars i perifèriques)”, de la Secció especialitzada d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Medi Ambient, amb participació
dels assistentes a la Jornada (R/CESE 351/06)
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El 25 d’abril el president forma part del gruix dels convidats a l’acte commemoratiu del Dia del Municipalisme que es fa al Consolat de Mar, sota auspicis del
Govern Balear. L’acte inclogué una conferència d’Avel·lí Blasco Esteve, rector de
la UIB, i el lliurament del II Premi d’Investigació sobre l’Administració Local.
El 9 de maig se celebra el Dia d’Europa. Organitzat pel Centre Balears Europa,
té lloc al pati del Consolat de Mar l’acte de lliurament dels guardons Premi
Europa per a Joves Estudiants, Premi Europa Tercera Edat, Premi a la Cooperació Empresarial Europea, Premi Ciutadà Europeu de l’Any, Premi Europeu a la
Integració i Premi Extraordinari Euroscola. El president hi assisteix així com al
concert que, amb els mateixos motiu i organitzador, té lloc al Conservatori
Professional de Música i Dansa de Palma.
El 7 de juny es presenta el programa d’actuació dissenyat a conseqüència del
conveni de col·laboració signat pel Govern de les Illes Balears i l’Institut Europeu
d’Administració Pública (EIPA), que se centra en la realització de seminaris sobre
la gestió pública a la Unió Europea, especialment atents a l’especificitat de les
polítiques insulars. La primera activitat prevista són unes jornades sobre la gestió
del canvi a les administracions públiques. L’acte d’inauguració, que té lloc al
Consolat de Mar, compta amb la presència del president i el secretari general.

Relacions amb el Parlament, Govern i Administració.
Presentació a organitzacions socials
i mitjants de comunicació

El 15 de setembre la cap de secció d’Administració i Gestió Econòmica del CES
assisteix a la primera sessió de les III Jornades sobre qüestions actuals de la gestió econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears que, organitzades per l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, l’Institut d’Estudis Autonòmics i
la Intervenció General de la Comunitat Autònoma es féu al ParcBIT de Palma.
Entre el 18 i el 21 d’octubre tengueren lloc les XV Jornades d’Estadística de les
comunitats autònomes a Palma, organitzades per la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació i l’Institut Balear d’Estadística. Dos representants del CES,
el conseller Vicenç Tur Tur i l’assessor econòmic, hi prengueren part com a
ponents presentant-hi, juntament amb Miquel Font Rosselló, de l’IBAE, l’estudi
Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes Balears.
14 de novembre: la Direcció General de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques i el CITTIB organitzaren al Parcbit una Conferència sobre Turisme Sostenible. Dins d’aquest marc, s’hi repartiren exemplars de la publicació del CES
Informe sobre la competitivitat al sector turístic de les Illes Balears.
22 i 23 de novembre: les I Jornades de Contractació del Sector Públic es feren
al ParcBit de Palma organitzades per la Direcció General de Patrimoni del Govern de les Illes Balears. Hi participa la cap de secció d’Administració i Gestió
Econòmica del CES.
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Margalida Moner, consellera d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears; Jaume Matas,
president del Govern de les Illes Balears; José Mª Espuny, president de la Secció d’Agricultura,
Desenvolupament Rural i Medi Ambient del CESE i Francesc Obrador, president
del CES, clogueren la conferència de la secció NAT del CESE.

30 de novembre: el president en funcions assisteix al Sopar Oficial del III Foro
Euromediterrani de l’Energia. El Fòrum fou organitzat per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i pel Club Español de la Energía.
30 de novembre: el president en funcions, el conseller Vicenç Tur Tur, el
secretari general i l’assessor econòmic es reuneixen amb representants de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació (encapçalats per Maria Marquès
Caldentey, directora general d’Economia) per parlar sobre la reedició de l’Enquesta de Serveis a les Illes Balears.
6 de desembre: el president en funcions forma part del públic convidat a l’acte
oficial del Dia de la Constitució, acte que tengué lloc al Palau de l’Almudaina de
Palma.
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29 de novembre: el president en funcions assisteix a la conferència que
pronuncià el president del Govern de les Illes Balears sota el títol “20 anys de
les Balears a la Unió Europea”, amb motiu del XXè Aniversari del Centre Balears
Europa. L’acte tengué lloc a la sala d’actes del Parlament.
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3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
13 de març: el president és un dels convidats a la presentació oficial de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales de la Hostelería de las Islas
Baleares i a la signatura posterior del conveni de recaptació entre la Tresoreria
General de la Seguretat Social i l’esmentada Fundació.
24 de març: el president assisteix a la inauguració dels XIV Encuentros de los
Colegios de Abogados del Mediterráneo que té lloc a la seu central de l’Il·le.
Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
11 d’abril: el president és un dels convidats a l’acte d’investidura del biòleg Francisco J. Ayala com a doctor honoris causa de la UIB.
27 d’abril: el seminari “Aspectos laborales derivados de la Ley del Tabaco”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears, té lloc
a la seu d’aquesta institució. El president és un dels assistents.
11 de maig: el CES col·labora amb la Fundació CYD (Conocimiento y Desarrollo)
i la Fundació “Sa Nostra” en l’organització de la Jornada que amb motiu de la
presentació de l’Informe CYD 2005 té lloc al Centre Cultural “Sa Nostra”, sota el
títol “La problemàtica de l’educació al segle XXI”. El programa fou el següent:
➢ 16:30h – 17h Inauguració de la Jornada
-

Francesc Obrador Moratinos, president del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.
Fernando Alzamora Carbonell, president de la Fundació “Sa Nostra”
Francesc Santacana Martorell, vicepresident de la Fundación CYD

➢ 17h – 17:30h Presentació Informe CYD 2005
-

A càrrec de: Martí Parellada, Coordinador general de l’“Informe CYD
2005. La contribución de las universidades españolas al desarrollo. Tendencias generales de la universidad”.

➢ 17:30h – 17:45h Pausa -cafè
Relacions
amb altres institucions

➢ 17:45h – 19:00h Taula rodona i debat: “La problemàtica de l’educació al
segle XXI”.
-
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Moderadora: Carme Orte Socias, catedràtica de la UIB i coordinadora
de l’apartat d’educació de les Memòries del CES de les Illes Balears
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Participació de: Martí. X. March Cerdà. Director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i catedràtic de la UIB.
Climent Ramis Noguera. Director general d’Universitat del Govern de
les Illes Balears.
Margarita Cañellas López. Directora del Departament d’Orientació Professional de la CAEB.
Maria Gener Llopis. Directora d’institut i membre de la Junta Directiva de
l’Associació de Directors de Centres d’ESO.

➢ 19:00h. Clausura.
-

Francesc J. Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears.

1 de juny: el Foro de la Nueva Economía organitza una nova edició del “Encuentro de la Economía Balear”. Els temes tractats son: “La actividad empresarial como motor de la economía y de creación de empleo en les Illes Balears”;
“El turismo como base del desarrollo balear” i “Las infraestructuras, la edificación
y las comunicaciones en les Illes Balears”. El president i l’assessor econòmic formen part del públic assistent. El president, a més, assisteix al dinar-conferència
de cloenda, a càrrec del president del Govern Balear Jaume Matas i Palou.
1 de juny: l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears organitza la conferència-col·loqui sobre l’”Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y
del Empleo”. La taula rodona, amb el títol “La Reforma Laboral” té com a ponent
al secretari general del CES, juntament amb Antoni Font Mas, graduat social i
advocat; Carlos Riera Vayreda, gerent del TAMIB, i Llorenç Bravo Muñoz,
secretari general d’UGT Illes Balears. El president n’és un dels oients.

8 de juny: l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga organitza a Palma la
presentació de l’Informe “Viatgers Europeus 2010”, a càrrec de Josep Francesc
Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting i del Centre de
Direcció Turística d’ESADE. El president assisteix al sopar-tertúlia posterior.
14 de juny: el president assisteix a la presentació de la Memòria de l’Estalvi Ètic
de Colonya Caixa Pollença que té lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Palma.
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5 de juny: Rafael Gómez-Ferrer Morant, conseller del Consell d’Estat parla
“Sobre la possible reforma constitucional” dins del marc de l’acte de presentació
del núm. 4 de la “Revista jurídica de les Illes Balears”, que es féu a la seu central
del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears. Hi assisteixen el president i el
secretari general.

i

nforme d’activitats

2006

29 de juny: el president i el secretari general són convidats a la taula rodona
sobre “La iniciativa legal ante situaciones de dependencia: puntos críticos” que
organitza el Departament de Dret de la UIB en col·laboració amb el Col·legi
Oficial de Graduats Socials
6 de setembre: el secretari general i l’assessor econòmic assisteixen a la
presentació del llibre Repensem el model de creixement balear que, sota la
direcció científica d’Alexandre Forcades Juan, ha estat publicat per la Cambra
de Comerç de Mallorca, Eivissa i Formentera i el Cercle d’Economia de
Mallorca. La publicació, que recull les intervencions de les Jornades que
organitzaren les esmentades institucions juntament amb el Banc Urquijo,
presenta la ponència: “Algunes reflexions fetes des de l’enfocament clàssic de
l’excedent sobre el procés de terciarització i especialització productiva: el cas de
Balears” de la que fou ponent l’assessor econòmic i relator Ignacio Esteban.
14 de setembre: el secretari general i l’assessor econòmic es troben entre
l’auditori de la presentació de l’Informe econòmic i social de les Illes Balears que
ha elaborat el Centre de Recerca Econòmica i que anà a càrrec d’Antoni Riera
Font, director de l’esmentada entitat.
2 d’octubre: el president en funcions és una de les autoritats presents a l’acte
d’obertura de l’any acadèmic 2006-2007 a la UIB.
30 d’octubre: el president en funcions assisteix a l’acte d’inauguració de les V
Jornades sobre ordenació del Territori: el projecte de Llei de Sòl Estatal. Les
Jornades foren organitzades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb la col·laboració del Ministeri de l’Habitatge i de la Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport del Govern de les Illes Balears.

Relacions
amb altres institucions

8 de desembre: el president en funcions forma part de les autoritats convidades
al concert escenificat de la Festa o Misteri d’Elx que tengué lloc a la Catedral
de Mallorca per commemorar el cinquantenari de la Casa Regional de la Comunitat Valenciana a Mallorca i el set-cents aniversari de la Seu. L’acte comptà amb
el suport de l’Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Entre el 14 i el 16 de novembre tengué lloc a Càceres el 8è Fòrum Internacional
d’Estadístiques de Turisme, organitzat per l’INE, l’Instituto de Estudios Turísticos, l’OCDE i Eurostat. El conseller Antoni Garcia Salvador i l’assessor econòmic hi participaren com a ponents presentant-hi l’Informe sobre la competitivitat
al sector turístic de les Illes Balears juntament amb els autors, els tres tècnics
de l’IDESCAT Àlex Costa Sáenz de San Pedro, Celià Gomà Aznar i Xavier López Andrés. S’hi repartiren exemplars de la publicació entre els assistents.
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3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS
REPRESENTADES EN EL CES.
18 de gener: el president acut al Congrés de la Federació de Transports i Telecomunicacions d’UGT al Poble Espanyol de Palma.
7 de febrer: el president es troba entre el públic de la conferència organitzada
per UNAE: “¿Conocemos los medicamentos? Cómo interpretar un prospecto
efectos secundarios, interacciones” que anà a càrrec de Teresa Bonnin, llicenciada en farmàcia.
20 d’abril: el president acut al dinar commemoratiu del relleu per rotació a la
presidència de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, càrrec
que recau en Francesc Horrach i Estarellas, conseller del CES.
15 de juny: el president i el secretari general es troben entre els convidats a la
conferència-col·loqui que ofereix l’embaixador alemany a Espanya Wolf-Ruthart
Born, de visita a Mallorca, a la seu de la CAEB.
29 de juny: tant el president com el secretari general assisteixen a la Jornada
presentació de l’”Estudio longitudinal de los costes de los accidentes de trabajo
en el ámbito de las Illes Balears durante el período 2000-2004”, que va tenir lloc
al Centre Cultural de Sa Nostra. La Jornada fou organitzada per l’UGT Illes
Balears i per l’Institut de Formació i Estudis Socials (IFES).
2 d’octubre: la UGT de les Illes Balears organitza la Jornada El CES, Sindicato
y Sociedad, adreçada als consellers del CES i als membres de l’Executiva del
sindicat. El programa fou:
➢ 9 h Obertura.
-

Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general de la UGT de les Illes Balears

-

Pere Aguiló, secretari general del CES

➢ 10 h Treballs del CES en procés d’execució. Elaboració de la Memòria
anual.
-

Ferrán Navines, assessor econòmic del CES

➢ 10.30 h El CES a les Illes Balears.

71

Relacions amb les organitzacions
i institucions representades
en el CES

➢ 9.30 h Aspectes institucionals i jurídics. Funcionament del CES.
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Francesc Obrador i Moratinos. Expresident del CES.

➢ 11 h Pausa
➢ 11.30 h Història i espai institucional dels CES. Perspectiva europea i
espanyola.
-

José Mª Zufiaur Narvaiza. Conseller del CES europeu.

➢ 12.15 h CES, Sindicat i Societat.
-

Josu Frade Oodriozola. Conseller del CES d’Espanya.

➢ 13 h Pausa
➢ 13.15h
-

Situació actual del CES
Càrrecs vacants.
Els grups
Prioritats i possibles iniciatives d’UGT.
Funcionament intern
Manuel Pelarda Ferrando. Sindicat d’Acció Sindical d’UCA.

➢ 14.15 h. Cloenda.
-

Relacions amb els altres
CES d’Estat

-

Lorenzo Bravo Muñoz, secretari general de la UGT de les Illes Balears
La documentació que es repartí entre els assistents fou:
El Marc Jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Pere
Aguiló Crespí.
Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d’activitats 2005
Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2004.
Índex de les publicacions del CES.
Documentació referida a treballs del CES en procés d’execució.

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES DE L’ESTAT
23 de gener: el president assisteix a l’acte d’inauguració de la nova seu del CES
de Múrcia.
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9 i 10 de febrer: amb motiu del 15è aniversari de la seva creació, el CES d’Aragó
va organitzar les Jornades “Evolución histórica de los CES: Perspectivas de
futuro. (Hitos y visiones)” que tengueren lloc a Terol i Albarracín i que comptaren
a l’assistència del president i el secretari general del CES de les Illes Balears.
Les inauguraren el vicepresident del CES europeu, el president del CES del
Regne d’Espanya (Jaime Montalvo Correa) i la presidenta del CES d’Aragó
(Ángela López Jiménez). Les diverses ponències foren:
Manuel Aragón Reyes, magistrat del Tribunal Constitucional: “Evolución histórica
de los CES”
“Los CES en las reformas de los estatutos de autonomía. La inclusión
de derechos de naturaleza económica y social en los estatutos. Una
visión desde la perspectiva de los CES.
Visión administrativa: Fernando López Ramón, catedràtic de Dret
Administratiu de la Universitat de Saragossa.
Visión constitucionalista: Manuel Contreras Casado, catedràtic de
Dret Constitucional de la Universitat de Saragossa”.

Imatge de la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials d’Espanya 2006, organitzada pel CES de la
Ciutat Autònoma de Ceuta, que comptà amb la presència del nostre president.
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Els presidents i els secretaris generals que acudiren a la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials
d’Espanya 2006, organitzada pel CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta.

Relacions amb els altres
CES d’Estat

4 i 5 de maig: la I Trobada Anual dels consells econòmics i socials d’Espanya
2006 és organitzada pel CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta i compta amb la
presència del nostre president. A la primera jornada s’informà sobre les actuacions duites a terme pels CES i propostes de futur respecte als temes tractats
en anteriors trobades. El segon dia es dedicà, entre d’altres activitats, a la
impartició de les conferències “El papel de los CES autonómicos en la sociedad
actual”, per Manuel Aragón Reyes, magistrat del Tribunal Constitucional, i “Una
visión histórica de las relaciones económicas y comerciales hispano-marroquíes
1956-2005”, pel vicepresident primer del CES de la Ciutat Autònoma de Ceuta.
5, 6 i 7 de juliol: el president acut a la trobada organitzada pel CES del Regne
d’Espanya titulada “La situación socioeconómica y laboral de España. Impacto y retos de la Inmigración” que tingué lloc a la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander. Un dels objectius de l’esmentada trobada fou
donar a conèixer a la societat espanyola la Memòria que sobre la situació
socioeconòmica i laboral d’Espanya elabora el CES estatal anualment i eleva al
Govern. El director de la trobada fou Jesús Cruz Villalón, conseller del grup III.
Després de la inauguració, a càrrec de Fernando Valdés Dal-Ré, president de la
Comissió de Treball que ha elaborat la Memòria socioeconòmica del CES
d’Espanya, i Jesús Cruz Villalón, es feren les següents intervencions:
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Dimecres 5
-

Economía española: oportunidades y retos. José Luis García Delgado.
Catedràtic d’Economia Aplicada. Universitat Complutense de Madrid

-

Evolución y características de la inmigración en España. Antonio Izquierdo Escribano. Catedràtic de Sociologia. Universitat de La Corunya

-

Mesa redonda La situación socioeconómica de España
Jorge Aragón Medina. Conseller del CES. Grup I
Enrique de la Lama-Noriega Cardús. Conseller del CES. Grup II
José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez. Conseller del CES. Grup III
Moderador: Rafael Montero Gomis. Conseller del CES. Grup II

Dijous 6
Las políticas de inmigración, una competencia compartida: Europa, España y Comunidades Autónomas. Margarita Isabel Ramos Quintana.
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de La Laguna

Reunió de treball de la I Trobada Anual dels consells econòmics
i socials d’Espanya 2006, organitzada pel CES de Ceuta
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-

Taula rodona: Mercado de trabajo y relaciones laborales
Dolores Liceras Ruiz. Consellera del CES. Grup I
José Guillermo Zubía Guinea. Conseller del CES. Grup II
Fernando Valdés Dal-Ré. Conseller del CES. Grup III
Moderador: Josu Frade Odriozola. Conseller del CES. Grup I

-

El proceso de normalización: un balance de sus resultados. Lorenzo
Cachón Rodríguez. Profesor Titular de Sociologia. Universitat Complutense de Madrid

-

La evaluación de las políticas sociales: su impacto sobre la población
nacional e inmigrante. Héctor Maravall Gómez-Allende. Adjunt a la Secretaria de Política Institucional de CCOO. Ex director general de
l’IMSERSO

Divendres 7
-

Taula rodona: Calidad de vida y protección social en España
José Manuel Morán Criado. Conseller del CES. Grup I
Roberto Suárez García. Conseller del CES. Grup II
Isabel Ávila Fernández-Monge. Consellera del CES. Grup III
Moderador: Marcos de Castro Sanz. Conseller del CES. Grup III

-

Cambios y perspectiva de la economía española en el marco europeo e
internacional. Joaquín Almunia Amann. Comissari Europeu d’Afers
Econòmics i Monetaris

-

Los nuevos retos de la política de inmigración. María Consuelo Rumí
Ibáñez. Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració

Relacions amb els mitjans
de comunicació

11 de setembre: el secretari general és present a l’acte de presa de possessió
del nou president del CES del Regne d’Espanya, Marcos Peña Pinto, i de la
nova secretària general, Soledad Córdova Garrido.

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DURANT
EL 2006
La presentació, a la seu de la CAEB de Palma, de la publicació l’Informe sobre
la competitivitat del sector turístic de les Illes Balears va ser recollida a:
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“El turismo balear gana competitividad frente a otros destinos, según el
CES: Canarias, Turquía y Andalucía son los principales rivales a los que
deben enfrentarse las Islas” a Diario de Mallorca (04.02.2006).
“Los principales rivales turísticos de Baleares en 2010 serán Andalucía,
Turquía y Croacia” a El Mundo (04.02.2006).
“Balears recupera competitividad respecto a los destinos vacacionales
del Mediterráneo: Un informe del CES resalta la evolución positiva de
las Islas desde 2004” a Última Hora (04.02.2006).
”Un estudio advierte a Baleares del crecimiento competitivo de Turquía
y Croacia en los próximos 5 años” a HostelTur.com (04.02.2006).
”Un informe del CES analiza la competitividad del sector turístico: Andalucía y Valencia aumentan la posición competitiva frente a Balears” a
[E] de Mallorca Información de personas, empresas y negocios,
suplement d’Última Hora (9.2.2006).
“Baleares gana el pulso europeo de la competitividad como destino
turístico: El índice de posición competitiva de Baleares remonta un 3,8%
durante el primer semestre de 2005 y las previsiones para 2006 apuntan
a que se podrá mantener esta evolución ascendente reflejando las
buenas expectativas para esta temporada turística” a La Economía
Balear – El Mundo (14.02.2006)
“Los precios hoteleros de Croacia y Bulgaria son la mayor competencia
turística que tiene Baleares en Europa” a Diario de Mallorca (01.03.2006)
“La competitividad turística de Balears ha caído un 14,3% en cinco
años” a Mallorcadiario.com (29.08.2006)

La presentació de la publicació Jornadas sobre la Euroregión va ser reflectida a:
-

“Un experto avisa de que la Eurorregión está al margen de los grandes
ejes de transporte europeos” a Diario de Mallorca (09.03.2006)
“Euroregió: Turisme i Investigació” a Diari de Balears (09.03.2006)
“El CES pronostica el liderazgo de Balears en turismo en la Euroregión”
a Última Hora (09.03.2006)

-

”La fortaleza del euro lanza las exportaciones de Baleares un 40%:
Según la Memoria del CES sobre economía, trabajo y sociedad de las
Islas Baleares nuestra comunidad exportó un 35,9% más que en 2003,
y este incremento redujo el déficit comercial total en un 17,6% gracias a
la reactivación del calzado principalmente” a La Economía Balear – El
Mundo (24.01.2006)
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“Baleares es la cuarta comunidad española en términos de PIB por
habitante: Si se compara la renta familiar con el poder adquisitivo, las
Islas Baleares se sitúan en la sexta posición dentro del conjunto de
comunidades autónomas por detrás de País Vasco, Madrid y Navarra”
a La Economía Balear – El Mundo (31.01.2006)
“EEUU crece por encima del 4,4%” a La Economía Balear – El Mundo
(31.01.2006)
“Baleares tiene un nivel de vida alto” a La Economía Balear – El Mundo
(31.01.2006)
“La agricultura balear reduce superficie pero gana productividad: El
sector agrícola de las Islas ha ido suprimiendo superficie de cultivo
–más de 43.000 hectáreas en 2004- pero, en cambio, ha mejorado su
productividad y, sobre todo, ha incrementado la ocupación, nada menos
que en un 7,87% a lo largo del pasado año” a La Economía Balear – El
Mundo (28.02.2006)
“La pesca de cultivo: la mejor salida para el sector en las Islas” a La
Economía Balear – El Mundo (21.03.2006)
“La agricultura balear gana en productividad” a La Economía Balear – El
Mundo (21.03.2006)

Altres referències a publicacions del CES:
-

“L’hemorràgia del creixement balear” a Diari de Balears (15.02.2006)

09.05.06: entrevista al president per a IB3, parla sobre Europa.
04.07.06: la periodista Margalida Blanquer, de TVE, entrevista el president i
l’assessor econòmic amb motiu de la presentació de la publlicació L’Enquesta de
Serveis a les Illes Balears.
La taula rodona sobre educació que es va fer conjuntament amb la Fundació CyD i Sa Nostra, va ser recollida a:

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-

“El CES estudia las dificultades de inserción de los jóvenes en el
sistema productivo” a [E] de Mallorca – Última Hora (04.05.2006)

Sa Nostra. La Fundación CYD presenta su informe 2005 en el Centro de Cultura
“SA NOSTRA”. El trabajo analiza la relación de las universidades españolas
y el desarrollo económico y empresarial. [pàgina web]. Palma de Mallorca: Sa
Nostra, 2006 [Consulta: 10 de maig de 2006]. Disponible a:
<http://www.sanostra.es/recweb/publ001.nsf/voTotsperId/E5F6716D72F7DE1F
C125716A003B7FF1?OpenDocument&lang=01>.
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“L’economia balear és la que menys profit obté de la seva universitat” a
Diari de Balears (12.05.2006).
“La presencia de la universidad balear en la economía insular es la
menor del Estado” Última Hora (12.05.2006).

Les notícies sobre la presentació del llibre de Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (primer mandat 2001-2005) són:
-

“Dictàmens del CES” a Diari de Balears (09.06.2006).
“El CES presenta los 65 dictámenes emitidos en los últimos cinco años”
a Diario de Mallorca (09.06.2006).

-

-

-

-

-

-

“El saldo del negocio de las empresas residentes en las Islas es positivo
en 240 millones” a Última Hora (04.07.2006).
“El comerç supera al turisme en volum de negoci a les Balears” a Diario
de Balears (04.07.2006).
“El comercio supera al turismo en las Islas en un 3% más de facturación” a El Mundo (04.07.2006).
“Publicación de l’Enquesta de Serveis a les Illes Balears” a Es Diari –
Diario digital de Menorca (04.07.2006).
“Las empresas turísticas de las Islas generan el 41.5% de su negocio
en el resto de España: El sector servicios balears exporta por valor de
240 millones al resto del país” a Última Hora (05.07.2006).
“El transporte lidera el sueldo. Es el sector que cobra el mayor salario
medio de Baleares. La Encuesta de Servicios 2003 destaca que el Comercio genera más riqueza que el Turismo” a ADN (05.07.2006).
“Les empreses turístiques balears fan quasi tant negoci a l’Estat com a
casa: facturen un 58.5% a l’Arxipèlag i un 41.5% a la Península i a
Canàries” a Diari de Balears (05.07.2006).
“El 12% del beneficio del turismo en toda España sale de Baleares: la
economía de las Islas depende de un 80% del sector servicios, cuando
la media nacional se sitúa en el 67%. El turismo “tira del carro” y
convierte al Archipiélago en la comunidad que más produce en todo el
país” a Qué! (05.07.2006).
“El comercio mueve más volumen de negocio que el turismo: según la
última Enquesta de Serveis realizada por el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears para este sector, el saldo neto del volumen de
negocio en 2003 de las empresas residentes en nuestra comunidad
respecto a las empresas no residentes es positivo por un importe de
240.6 millones de euros” a [E] de Mallorca Información de personas,
empresas y negocios suplement de Última Hora (13.07.06).
“Las compañías turísticas registran el 41% de su facturación en otras
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La presentació de la publicació Enquesta de Serveis a les Illes Balears de
l’any 2006 va ser reflectida a:
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regiones del país. El volumen de ventas en el sector servicios ha sido
de 23.436 millones de euros durante 2003” a Diario de Mallorca
(05.07.2006).
“El comercio mueve más volumen de negocio que el turismo” a [E] de
Mallorca – Última Hora (13.07.2006).
“Construcció i hostaleria concentren els contractes d’immigrants a
Balears” a Diari de Balears (27.08.2006)

Altres:
-

“Reforma laboral” a Última Hora (02.06.2006), un breu sobre la jornada
organitzada pel Col·legi de Graduats Socials en la què participà com a
ponent el secretari general del CES.

Manera, Carles, “Repensem el creixement balear: a propòsit d’un llibre” a Diari
de Balears (07/09/2006), sobre la presentació del llibre Repensem el model de
creixement balear.
Les notícies sobre la presentació de la Memòria 2005 del CES són:
A Mallorca
-

-

-

Relacions amb els mitjans
de comunicació

-
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“Balears té 90.000 pobres i supera en proporció la mitjana estatal”. El
Consell Econòmic i Social ho atribueix a la forta immigració, a Diari de
Balears (27.10.2006)
“Se duplica el número de trabajadores extranjeros. Balears tuvo el
mayor número de afiliados a la Seguridad Social” a Bon dia Mallorca
(27.10.2006)
“El 9% de los habitantes de Baleares está por debajo del umbral de la
pobreza” a Última Hora (27.10.2006)
“ El CES revela que Baleares supera por primera vez la media de
pobreza por la inmigración” a El Mundo (27.10.2006)
“La deuda pública crece en Baleares un 64% y representa el 6,8% del
PIB” a Diario de Mallorca (27.10.2006)
“La tasa de pobreza en Baleares es más alta que en el resto del Estado”
a Diario de Ibiza.es (31.10.2006)
“Els nostres universitaris amagats” a El Mundo (31.10.2006)
“El precio de la vivienda balear se ha triplicado durante la última década”
a Diario de Mallorca (31.10.2006)
“Luces en la economía Balear. El CES de Baleares presenta su
memoria de 2005 con un crecimiento del PIB del 2,2%” a Empresa
Balear (novembre/desembre 2006)
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A Eivissa
-

“El gasto medio turístico en las Pitiüses fue el mayor de Baleares en
2005” a Diario de Ibiza (16.11.2006)
“Eivissa registró en 2005 el índice más bajo de población nacida en
Baleares” a Última Hora Ibiza y Formentera (16.11.2006)
“Récord de afiliación a la Seguridad Social con el mayor aumento del
archipiélago: 5,6%” a El Mundo Ibiza y Formentera (16.11.2006)

A Menorca
-

“Menorca tiene el segundo PIB más alto de las Islas pero es la que
menos crece” a El Mundo (23.11.2006)
“El PIB se mantiene en el 1,5 por ciento, alejado del 3,4 nacional” a
Diario Insular de Menorca (23.11.2006)
“El CES avala que Menorca es la segunda isla de Baleares con mayor
crecimiento del PIB” a Última Hora Menorca (23.11.2006)

-

“Más del 12% de los alumnos de Baleares son de nacionalidad
extranjera” a Diario de Mallorca (4.11.2006)
“Las familias baleares han bajado de la primera a la cuarta posición en
nivel de ingresos en 5 años” a El Mundo (13.11.2006)
“La recuperació econòmica de Balears no fa disminuir la precarietat
laboral” a Diari de Balears (17.11.2006)
“La persistencia del paro estructural genera exclusión social en las
Islas” a Última Hora (17.11.2006)
“El 41,5% del volumen de negocio de las empresas baleares se genera
fuera” a Mallorcadiario.com (11.11.2006)
“El Consell califica de equilibrada y diversificada la economía local” a
Diario Insular de Menorca (23.11.2006)
“Les xifres demostren que Menorca no està estancada” a Es carrer de
Menorca (24.11.2006)
“El empleo generado por la economía social en Baleares crece un 4%:
El número de cooperativas se mantiene pero sube un 3,1% la cantidad
de socios” a Empresa y trabajo.coop. El periódico de las cooperativas
de trabajo (núm. 2)
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Les notícies referents al contingut de la Memòria 2005 del CES són:

Capítol quart:
GESTIÓ DELS RECURSOS
HUMANS, EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST I
DOCUMENTACIÓ
4.1. El pressupost del CES en el 2006 i la seva execució
4.2. L’arxiu documental del CES i la pàgina web
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4.1. EL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2006 I LA SEVA EXECUCIÓ
L’exercici de 2006 és el cinquè any de funcionament del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa
ha permès que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i
l’experiència acumulada d’anys anteriors, el CES desenvolupi amb normalitat la
seva tasca com a òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la
seva activitat i els seus dictàmens, estudis i opinions.
De conformitat amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 0912-2000), el CES ha disposat per a l’acompliment de les seves finalitats, durant
l’exercici de 2006, dels recursos econòmics que a aquest efecte se li assignaren
en la secció 05 dels Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
El pressuposts de despeses del CES per al 2005 presentava una dotació de
crèdit definitiu de 838.629,48 euros. D’aquest total, 760.449,48 euros
corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses
corrents i transferències corrents), i la resta de 78.180 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2006 presenta la següent distribució per capítols:

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2006, mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació al crèdit
definitiu, és del 99,97%, mentre que l’execució per capítols és la següent: Capítol
1 (100,00%), Capítol 2 (99,96%), Capítol 4 (99.92%) i Capítol 6 (99,99%).

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments
dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari,
Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions, conferències i cursos,
ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s’informa
detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d’Estudis i treballs
tècnics necessaris per a l’elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.

85

El pressupost
i la seva execució

DESPESES CORRENTS

i

nforme d’activitats

2006

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
El capítol 4 del pressuposts del CES recull l’assignació de funcionament a les
organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi Reglament,
aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de
novembre), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB
núm. 35, de 11 de març), tot d’acord amb la Resolució de la Presidència del CES
de 7 d’abril de 2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril) i per la convocatòria del
2006 mitjançant Resolució de 23 de març (BOIB núm. 46, d’1 d’abril). A més,
amb caràcter extraordinari, la Presidència va dictar la resolució de 14 de
novembre de 2006 (BOIB núm. 165, de 21 de novembre), per la qual s’atorgaren
noves assignacions de funcionament a les organitzacions empresarials i
sindicals que formen part dels grups I i II del CES que han incrementat el nombre
de consellers titulars com a conseqüència del Decret 54/2006, de 23 de juny, de
cessament dels membres del CES corresponents al segon mandat.
Per altra part, també s’han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les beques per a la formació del Programa TUO (Titulats Universitaris
a l’Ocupació), signat amb la Universitat de les Illes Balears.
INVERSIONS
Les inversions reals més destacades, efectuades durant l’exercici de 2006 i amb
càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estat les destinades a la dotació per a
publicacions i mobiliari.
D’altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter
immaterial, destaca en primer lloc la realització, edició i publicació de 1000
exemplars en paper i 1000 en CD-Card de la Memòria del CES 2005 sobre
l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears, així com d’altres detallades
en el punt 2.3 d’aquest Informe (“Publicacions”).

4.2. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES I LA PÀGINA WEB
4.2.1. L’arxiu documental
Arxiu documental

-
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L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries
següents:
-

Expedients de dictàmens.

-

Actes de sessions (disponibles en format electrònic):
Actes del Ple.
Actes de la Comissió Permanent.
Actes de les comissions de treball:
Comissió de Treball d’Àrea Social.
Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient.
Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals.
Comissió de Treball d’elaboració de la Memòria
Socioeconòmica.

Arxiu documental

Per facilitar la consulta dels continguts de les actes del Ple i de la Comissió
Permanent, s’ha elaborat una aplicació de gestió documental, que permet fer
cerques dins els textos, ja sigui amb llenguatge lliure o mitjançant paraules clau
o termes prèviament assignats. En aquest moment es poden consultar, tant per
text lliure com a partir de termes assignats, les 69 actes del Ple i de la Comissió
Permanent dels anys 2001 a 2005; i per text lliure 113 actes de les Comissions
des de l’any 2001 al 2005.
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i

nforme d’activitats

2006

El fons documental consta de:
Fons bibliogràfic, tant en suport paper com electrònic:
- Publicacions periòdiques:
Diaris locals (es conserva la darrera setmana)
Revistes, butlletins, etc.
Publicacions oficials (BOPIB, Diaris de Sessions del Parlament, …)
- Obres de referència
- Monografies
- Estudis, informes, memòries, estadístiques
Actualment es procedeix a l’organització dels fons: s’ha realitzat el registre, amb
un total de 1500 exemplars, amb 90 títols de revistes i butlletins, per a la seva
progressiva incorporació al catàleg automatitzat.
Es continuen introduint els registres en el programa gestor de bases de dades
documental, on actualment s’han processat 985 exemplars.
Malgrat que des de fa temps intentem rebre la majoria de títols de publicacions
periòdiques en format electrònic (17) per tal d’optimitzar l’espai, enguany ens
hem subscrit a Papers de Turisme, Panorama Social, Annals of Tourism Research, Revista de Economia Aplicada, Economistas, Principios: revista de economia politica i els estem rebent en paper perquè no és possible l’edició digital.
Els fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per número de
registre, ja que es troben a un soterrani amb poc espai per a l’ordenació per
matèries):
-

CES estatal.
CES autonòmics.
Ministeri de Treball, altres organismes i Espanya.
Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears.
Unió Europea.
Sindicats.
General (Dret i legislació, economia, treball, etc.)

El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis específics:
Arxiu documental

-
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Recerques d’informació (tant en paper com a través d’Internet).
Adquisició de publicacions: per donatiu, compra o préstec
interbibliotecari.
Dossiers de premsa (segons els temes sol·licitats).

i

nforme d’activitats

-

2006

Col·laboració en l’elaboració de les publicacions i dictàmens del CES.
Manteniment dels continguts de la pàgina web del CES.
Manteniment dels continguts de la pàgina CES españoles en l’àmbit
balear.
Manteniment dels continguts de la base de dades conjunta de
dictàmens i informes dels CES d’Espanya en l’àmbit balear.
Peticions externes d’informació.
Creació de carpetes amb material de consulta sobre diversos temes
d’interès: documents del Centre de Recerca Econòmica de Sa NostraUIB, Notícies Econòmiques del Centro de Predicción Económica, Estadístiques diverses amb comparatives entre les Illes-Espanya-l’Unió
Europea, etc.

4.2.2. La pàgina web del CES
La informació del CES disponible a la pàgina web (http://ces.caib.es) s’ha anat
actualitzant amb la incorporació dels nous dictàmens, informes, publicacions i
normatives. Ja és possible consultar tots els dictàmens de l’any 2005 i totes les
publicacions del CES del 2006.
Des de l’any 2003, amb la incorporació al portal comú de CES espanyols, a
l’adreça: http://www.ces.es/cesespa/index.htm, s’ha col·laborat en l’actualització
d’informació, amb la tramesa dels nous dictàmens aprovats, publicacions
presentades, treballs en curs i notícies de la realització d’actes.

Arxiu documental

Des de l’any 2003, els documents del CES de Balears estan incorporats a la
base de dades conjunta de dictàmens i informes dels CES d’Espanya i de les
Comunitats Autònomes: http://www.ces.es/cgi-bin/sircgietbcca. S’han anat
enviant els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de
documents que hi ha introduïts actualment són 63.
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Apèndix:
LLISTA DE NORMATIVA
ACTUALITZADA

i

nforme d’activitats

2006

-

Llei 10/2000, de 9 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre de 2000), modificada
per la Llei 11/2002, de 23 de desembre (BOIB núm. 156, de 28 de
desembre de 2002)

-

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (D.A. 4a), (BOIB núm. 156
EXT., de 31 de desembre de 2001)

-

Decret 78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per
al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de 2002)

-

Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 140, de 22 de novembre de 2001), modificat pel
Decret 131/2002, de 18 d’octubre (BOIB núm. 128, de 24 d’octubre de
2002)

-

Decret 131/2002, de 18 d’octubre, sobre percepció d’indemnitzacions
per les despeses de desplaçament, d’estada i d’assistència a les
sessions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
128, de 24 d’octubre de 2002). Derogat pel Decret 111/2006, de 22 de
desembre (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)

-

Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del Decret 147/2000, de 10
de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 61, d’1 de maig de 2004)

-

Resolució del President del CES pel qual s’aproven les normes per fer
públics els dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
aprovades pel Ple del 27 de juny de 2002 (BOIB núm. 81, de 6 de juliol
de 2002)

-

Resolució de la Presidència del CES per la qual s’aproven el
procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament
a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups
I i II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 059
Ext., de 28 d’abril de 2003)
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Normativa sobre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

i

nforme d’activitats

2006

-

Decret 109/2006, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)

-

Decret 111/2006, de 22 de desembre, sobre percepció d’indemnitzacions dels membres del Consell Econòmic i Social en l’exercici de les
seves funcions (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)

Règim del personal del CES
-

Resolució de la Presidència per la qual es fa públic l’Acord del Ple del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) pel qual es
procedeix a l’aprovació de la nova Relació de llocs de treball (BOIB
núm. 35, de 15 de març de 2003; correcció d’errades BOIB núm. 63, de
6 de maig de 2003), modificada per la Resolució de 22 de desembre de
2004 (BOIB núm. 187 EXT., de 31 de desembre de 2004) i per la
Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril de 2004)

-

Acord del Consell de Govern de 25 de febrer de 2005, pel qual s’aprova
la modificació puntual de la relació de llocs de treball corresponent al
personal funcionari al servei de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOIB núm. 39, de 9 de març de 2005)

Normativa actualitzada

Alts càrrecs del CES
-

Decret 71/2001, de 25 de maig, pel qual es nomena el Sr. Pere Aguiló
Crespí, secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. (BOIB núm. 64, de 29 de maig de 2001) - Decret 99/2001, de
13 de juliol, pel qual es nomena el Sr. Francesc Obrador Moratinos
president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
85, de 17 de juliol de 2001)

-

Ordre del conseller de presidència de 2 de juliol de 2001, per la qual es
despleguen els articles 1 i 11 del decret 256/1999, de 24 de desembre,
sobre el règim de precedències de càrrecs i institucions públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 21 de juliol
de 2001)

Decrets referents a la composició del CES
-
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La composició del Consell Econòmic Social es troba regulada en el
Decret 70/2001, de 18 de maig, pel qual es nomenen els membres del

i

nforme d’activitats

2006

-

Decret 93/2001, de 6 de juliol, de cessament del representant del sector
pesquer en el grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 84, de 14 de
juliol de 2001)

-

Decret 94/2001, de 6 de juliol, de cessament del representant de les
associacions de consumidors i usuaris en el grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 84, de14 de juliol de 2001)

-

Decret 95/2001, de 6 de juliol, de nomenament del nou representant del
sector pesquer en el grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 84,
de 14de juliol de 2001)

-

Decret 96/2001, de 6 de juliol, de nomenament del nou representant de
les associacions de consumidors i usuaris en el grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 84, de 14 de juliol de 2001)

-

Decret 137/2001, de 14 de desembre, de cessament del Sr. Vicenç Tur
i Tur com a membre del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 155,
de 27de desembre de 2001)

-

Decret 138/2001, de 14 de desembre, de nomenament del Sr. Antoni
Pons Ribas com a membre del grup I del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB
núm. 155, 27 de desembre de 2001)

-

Decret 139/2001, de 14 de desembre, pel qual es nomenen els
membres suplents dels membres titulars del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 27 de desembre de 2001)

-

Decret 22/2002, de 15 de febrer, pel qual se cessa el Sr. Francesc
Rosselló Campaner com a membre suplent del membre titular del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en representació de les
organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002)
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Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26 de
maig de 2001) i en diversos decrets posteriors de nomenament i
cessament de consellers fins arribar a la configuració actual. Aquest
decrets posteriors són:

i
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2006

-

Decret 23/2002, de 15 de febrer, pel qual es nomena al Sr. Javier
Bustamante Moreno nou membre suplent del membre titular del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de les
organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
(BOIB núm. 23, de 21 de febrer de 2002)

-

Decret 55/2002, de 12 d’abril, de cessament de l’Hble. Sra. Dolores
Romeo Pérez, com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 48, de 20 d’abril de 2002)

-

Decret 56/2002, de 12 d’abril, de nomenament de la Sra. M. del Mar
Mañas Molina com a membre del grup III el Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 48, de 20 d’abril de 2002)

-

Decret 87/2002, de 21 de juny, pel qual es nomena el membre suplent
del membre titular de les associacions i organitzacions que tenguin com
a finalitat principal la protecció del medi ambient del Consell Econòmic i
Social (BOIB núm. 79, de 2 de juliol de 2002)

-

Decret 93/2002, de 12 de juliol, de cessament del Sr. Juli Mascaró Pons
com a membre titular i del seu suplent en el grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 87, de 20 de juliol de 2002)

-

Decret 94/2002, de 12 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació del sector de l’economia social del grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB núm. 87, de 20 de juliol de 2002)

-

Decret 127/2002, d’11 d’octubre, de cessament i nomenament de nou
membre titular i de cessament i nomenament de nous membres
suplents en representació de l’organització sindical Unió General de
Treballadors (UGT) del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 125,
de 17 d’octubre de 2002)

-

Decret 133/2002, de 25 d’octubre, de cessament del Sr. Francisco
Luelmo Granados com a membre del grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB núm. 131, de 31 d’octubre de 2002)

-

Decret 134/2002, de 25 d’octubre, de nomenament del Sr. Francesc
Planells Costa com a membre del grup III del Consell Econòmic i Social

i

nforme d’activitats

2006

-

Decret 121/2003, de 18 de juliol, de cessament de la Sra. Dolors Talens
Aguiló, com a membre titular i del seu suplent en el grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 105, de 22 de juliol de 2003)

-

Decret 122/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació del sector de l’economia social del grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB núm. 105, de 22 de juliol de 2003)

-

Decret 134/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació de la Universitat de les Illes Balears, del Grup
III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre i cessament dels anteriors (BOIB núm.
107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 135/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació de les organitzacions de defensa del medi
ambient, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre i cessament dels
anteriors (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 136/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent, a proposta del Govern de les Illes Balears, del Grup III del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 137/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent que proposa el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, del Grup
III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei
10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 138/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació del sector agrari, del Grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)

-

Decret 139/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres titular i
suplent en representació del sector pesquer, del Grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB núm. 107, de 26 de juliol de 2003)
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de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre
(BOIB núm. 131, de 31 d’octubre de 2002)
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2006

-

Decret 147/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular, a proposta
del Consell Insular de Mallorca, del Grup III del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 110, de 2 d’agost de 2003)

-

Decret 148/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular en
representació de les organitzacions representatives dels interessos de
les entitats locals, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 110,
de 2 d’agost de 2003)

-

Decret 149/2003, de 25 de juliol, de nomenament del titular i suplent en
representació de les organitzacions representatives dels interessos dels
consumidors i usuaris, del Grup III del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm.
110, de 2 d’agost de 2003)

-

Decret 171/2003, de 3 d’octubre, de cessament i nomenament de nous
membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats
en el Grup II, com a representants d’organitzacions sindicals (BOIB
núm. 139, de 7 d’octubre de 2003)

-

Decret 180/2003, de 7 de novembre, de cessament i nomenament de
nous membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
integrats en el grup III a proposta del Consell Insular de Menorca (BOIB
núm. 159, de 15 de novembre de 2003)

-

Decret 52/2004, d’11 de juny, cessament de titulars i suplents en
representació de la Confederació Petita i Mitjana Empresa de Balears i
nomenament de titulars i suplents en representació de la Confederació
Petita i Mitjana Empresa de Balears, del grup I del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB núm. 86, de 19 de juny de 2004)

-

Decret 70/2004, de 9 de juliol, cessament de titulars i suplents en
representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears i nomenament dels titulars i suplents en representació
de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears,
del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en
la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 99, de 17.07.2004)

-

Decret 7/2005, de 21 de gener, de cessament de titulars i suplents en
representació de Unió General de Treballadors de les Illes Balears i

i

nforme d’activitats

2006

-

Decret 28/2005, d’11 de març, de cessament i nomenament d’un titular
en representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 44,
de 19 de març de 2005)

-

Decret 43/2005, de 29 d’abril de cessament i nomenament d’un titular
en representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres de
les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB núm. 71,
de 10 de maig de 2005)

-

Decret 77/2005, de 8 de juliol, de cessament dels membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 16 de juliol
de 2005)

-

Decret 54/2006, de 23 de juny, de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 27 de juny de
2006)

-

Decret 80/2006, de 15 de setembre, de nomenament del Sr. Antonio
Garau Bonnín, com a membre suplent del membre titular del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del Sector Pesquer (BOIB núm. 133, de 21 de setembre de 2006)

-

Decret 93/2006, de 10 de novembre, de cessament i nomenament d’un
membre suplent del membre titular en representació de la Confederació
d’Associacions Empresarials de Balears, del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 18 de novembre de
2006)

-

Decret 110/2006, de 22 de desembre, de cessament i nomenament d’un
membre titular en representació de la Unió General de Treballadors
(UGT), integrant del Grup II del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 188, de 30 de desembre de 2006)
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nomenament dels titulars i suplents en representació de Unió General
de Treballadors de les Illes Balears, del grup II del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB núm. 16, de 29 de gener de 2005)

