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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 el que estableixi
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 el 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.
g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i Social.
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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”.
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.
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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 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
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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.
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.

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

49

Funcions
i funcionament consultiu

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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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”.
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 de
2000), 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 ferne 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 nom seu.
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,
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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 nom seu, 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, d’organització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat (BOE núm. 90, de 15 d’abril)”.
Quina forma té un dictamen del CES?
En els dictàmens es distingeixen cinc parts:
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.

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.
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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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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 de la presidència del CES sobre la publicació
de dictàmens del Consell, BOIB núm. 57, de 17 d’abril de 2007 (vegeu l’apartat
de normativa actualitzada).
2.2. ELS DICTÀMENS i INFORMES EMESOS DURANT L’ANY 2008
PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 01/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de Decret pel qual es regula l’aplicació en l’àmbit agrícola
i ramader de la llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears
Data d’aprovació: 18.02.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: agricultura-ramaderia
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Decret 76/2008, de 4 de juliol, pel qual es regula
l’aplicació, en l’àmbit agrícola i ramader de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
DICTAMEN núm. 02/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret de mediació familiar
Data d’aprovació: 26.02.2008
Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: família - assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 66/2008, de 30 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2006, de 22 de novembre,
de mediació familiar (BOIB núm. 79/2008 de 5 de juny de 2008)
DICTAMEN núm. 03/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de Reglament de les instal·lacions dels campaments
juvenils de Menorca
Data d’aprovació: 27.02.2008
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Comissió de treball: Comissió de l’Àrea Social
Matèria: cultura - lleure
Sol·licitant: Consell de Menorca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Menorca
DICTAMEN núm. 04/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte d’ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el
marc del Programa del Fons Europeu de Pesca
Data d’aprovació: 02/04/2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: pesca - subvencions
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
DICTAMEN núm. 05/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de Decret pel qual es regula el Pla Jove de l’Habitatge i
sobre les ajudes a la promoció i accés a l’habitatge a les Illes Balears
Data d’aprovació: 09.04.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: habitatge-construcció-urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen
les ajudes per afavorir l’accés a l’habitatge en el marc del Pla Estratègic d’Habitatge
2008-2011 de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008)

DICTAMEN núm. 07/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el règim d’habilitació i
d’organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals de la
Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern
Data d’aprovació: 20.05.2008

53

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 06/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a la modificació de la Llei 6/2005, de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears
Data d’aprovació: 22.04.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: ocupació - funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Llei 7/2008, de 5 de juny, per la qual es modifica
la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears (BOIB núm. 81/2008, de 10 de juny de 2008)
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Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: seguretat laboral - sinistralitat laboral - salut laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 83/2008, de 25 de juliol, del règim
d’habilitació i d’organització de personal tècnic en prevenció de riscs laborals
de la Direcció General de Salut Laboral de la Conselleria de Treball i Formació
del Govern de les Illes Balears per a l’exercici de la funció de comprovació de
les condicions de seguretat i salut en les empreses i els centres de treball (BOIB
núm. 106, del 31 de juliol de 2008)
DICTAMEN núm. 08/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament que regula l’exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a
la funció pública i per a l’ocupació de llocs de treball que es convoquin en
l’àmbit de l’Administració del Govern de les Illes Balears
Data d’aprovació: 17.06.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar
llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 23 d’octubre de 2008)

Els dictàmens i informes
emesos durant l’any 2008

DICTAMEN núm. 09/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, relatiu al Projecte d’ordre de la consellera de Treball i Formació,
de modificació de l’Ordre del conseller de Treball i Formació, de 10 de juny
de 1998, pel qual s’aprova el llibre d’incidències en obres de construcció
Data d’aprovació: 17.06.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: construcció
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació per la Conselleria
DICTAMEN núm. 10/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de Llei de rehabilitació i millora de barris de les
ciutats i pobles de les Illes Balears
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi
Ambient
Matèria: Habitatge - Construcció - Urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: aprovat pel Consell de Govern de 17 d’octubre
de 2008
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DICTAMEN núm. 11/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret sobre la promoció interna i provisió de llocs
treball de persones amb discapacitat a la funció pública de la CAIB
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació
del Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i
la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 160,
de 13 de novembre de 2008)
DICTAMEN núm. 12/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es despleguen i es regulen els processos
electorals de les federacions esportives de les Illes Balears
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria d’Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es
despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives
de les Illes Balears (BOIB núm. 111, de 9 d’agost de 2008)

DICTAMEN núm. 14/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es crea el Registre d’Empreses
Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears
Data d’aprovació: 23.07.2008
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DICTAMEN núm. 13/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
el CES relatiu al Projecte de decret de modificació del Decret 33/1994, de 28
de març, i de desplegament de les previsions contingudes a la disposició
addicional desena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP) i a l’article 65 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 15.07.2008
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior
Estat de tramitació de la norma: Decret 5/2009, de 23 de gener, de modificació
de l’article 37 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament
de proveïment de llocs de feina i de promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 14, de 29 de gener de 2009)
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Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: seguretat laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea el
Registre d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 31 de juliol de 2008)
DICTAMEN núm. 15/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
Projecte de decret sobre drets d’informació dels passatgers en el transport
marítim entre illes
Data d’aprovació: 16.09.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: drets dels usuaris i consumidors
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 133/2008, de 5 de desembre, pel qual
s’estableix el procediment per a la renovació dels carnets d’aplicadors de
plaguicides d’ús ambiental i d’ús en la indústria alimentària (BOIB núm. 176, de
16 de desembre de 2008)

Els dictàmens i informes
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DICTAMEN núm. 16/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte d’ordre per la qual s’estableixen els criteris per habilitar
el llibre de subcontractació en el sector de la construcció
Data d’aprovació: 01.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: construcció - empresa
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Ordre de la consellera de Treball i Formació
de 7 d’octubre de 2008 per la qual s’estableixen els criteris per habilitar el llibre
de subcontractació en el sector de la construcció (BOIB núm. 149/08, de 21
d’octubre de 2008)
DICTAMEN núm. 17/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al projecte de decret pel qual es regula el procediment per publicar
les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs
laborals a les Illes Balears
Data d’aprovació: 24.09.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Seguretat laboral. Sinistralitat laboral. Salut laboral
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: Decret 135/2008, de 5 de desembre, pel qual
es regula el procediment per publicar les sancions per infraccions molt greus en
matèria de prevenció de riscs laborals a les Illes Balears (BOIB núm. 176, de 16
de desembre de 2008)
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DICTAMEN núm. 18/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu a l’Avantprojecte de llei de serveis socials de les Illes Balears
Data d’aprovació: 14.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: aprovat pel Consell de Govern de 31 d’octubre
de 2008. Pendent d’aprovació pel Parlament
DICTAMEN núm. 19/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret de desenvolupament de la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública
Data d’aprovació: 22.10.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: habitatge – construcció - urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
DICTAMEN núm. 20/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears
Data d’aprovació: 11.11.2008
Comissió de treball: Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèria: esports
Sol·licitant: Conselleria Esports i Joventut
Estat de tramitació de la norma: Decret 2/2009, de 16 de gener, pel qual es
regulen les activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions
esportives a les Illes Balears (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2009)

DICTAMEN núm. 22/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals per
a la utilització agrícola dels fems a les Illes Balears
Data d’aprovació: 17.12.08
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DICTAMEN núm. 21/2008, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei del CES
Data d’aprovació: 17.12.08
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: llei CES
Sol·licitant: Conselleria de Treball i Formació
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern, reunit el 16 de gener de
2009, aprovà l’Avantprojecte.
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Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional
i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació pel Consell de Govern
2.3 PUBLICACIONS I ALTRES
L’enquesta de serveis a les Illes Balears. La encuesta de servicios en las Illes
Balears (llibre i CD). Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i Institut
d’Estadística de les Illes Balears, amb la col·laboració de l’INE. Text en castellà
i català
El sector de la construcció a les Illes Balears. El sector de la construcción en las
Islas Baleares (llibre i CD). Consell Econòmic i social de les Illes Balears. Text en
català i castellà Inclou dades del període 1987-2006
Informe d’activitats 2007 Consell Econòmic Social de les Illes Balears (llibre i
CD).
Indicadors de qualitat del treball. Indicadores de calidad del trabajo Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears
Sistema d’Indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
de les Illes Balears. Dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears. Consell Econòmic i Social amb la col·laboració de l’IMEDEA (Institut
Meditarrai d’Estudis Avançats), la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i el CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Memòria del CES 2007: Sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears. Consell Econòmic Social de les Illes Balears (llibre i CD).
II Jornades sobre l’Euroregió. Palma de Mallorca: Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i
Intercanvi cientìfic (llibre i CD).

Publicacions i altres

I Premi d’investigació del CES: Sistema d’interacció natural avançat (SINA),
Francisco J. Perales López i Joan J. Muntaner Guasp, coordinadors. (llibre i CD).
Accèssit del I Premi d’investigació del CES: El mercado de trabajo en el sector
turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo. Erik Monreal Bringsvaerd.
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2.3.1. I PREMI D’INVESTIGACIÓ
Una de les funcions del CES, com estableix l’article 2. 1 h de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és promoure
i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió de matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació. La Comissió Permanent va determinar
el contingut de les bases del Premi d’Investigació del CES a la sessió de dia
19 de setembre de 2007, les quals varen ser aprovades pel Ple del Consell en
la sessió de 26 de setembre de 2007 i modificades en la sessió de 2 d’abril de
2008. En la sessió de 25 de març de 2008, la Comissió Permanent va aprovar la
convocatòria i va autoritzar el president perquè fes les gestions necessàries per
donar compliment a l’acord. A través de la resolució del president de 14 d’abril
de 2008 (publicada al BOIB núm. 58/08, de 29 d’abril de 2008) es convocà el
primer Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
corresponent a l’any 2008, amb una dotació total de 9.500 euros -un primer
premi de sis mil euros i la publicació del treball i dos accèssits de mil cinc-cents
euros cada un.
Aquest Premi es convocarà anualment mitjançant la publicació de la corresponent
Resolució del president del CES. Podran optar als premis els autors de treballs
inèdits que es refereixin a temes econòmics, socials o laborals que posin de
manifest la seva incidència per a les Illes Balears. No hi poden optar els consellers
del CES.
El Jurat estarà presidit pel president del CES o la persona en qui delegui i estarà
composat pels dos vicepresidents del CES o les persones en qui deleguin, el titular
de la Secretaria General del CES, un membre de l’equip tècnic CES designat pel
president i dos membres de reconegut prestigi en matèria econòmica, social o
laboral, elegits per la Comissió Permanent a proposta del president.

-

Premi d’investigació: Sistema d’interacció natural avançat (SINA),
atesa la seva qualitat, vinculació amb l’àmbit R+D+i, considerat una
de les prioritats del CES, i la seva repercussió social, amb l’aplicació
pràctica de noves tecnologies sobre persones amb discapacitat (l’autor
és l’equip interdisciplinar de treball format pels professors de la UIB, Dr.
Javier Varona Gómez, Dra. Francesca Negre Bennàssar i Sra. Cristina
Manresa Yee i els coordinadors Francisco J. Perales López, professor
del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i
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Publicacions i altres

El 21 d’octubre es reuní el Jurat (format pel president, els vicepresidents, la
secretària general, l’assessor econòmic i Antoni Roig Muntaner i Francisco
Manuel Kovacs Reus, experts designat per la Comissió Permanent del CES)
del I Premi d’Investigació del CES en sessió constitutiva. El 4 de novembre es
tornà reunir el Jurat i acordà, per majoria, la concessió del Premi d’Investigació i
l’accèssit als treballs següents:
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Joan J. Muntaner Guasp, catedràtic del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB).
-

Accèssit: El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas
Baleares: ley y convenio colectivo, atès el rigor acadèmic i interès
del treball, la seva actualitat i relació amb els àmbits d’actuació del
CES. Igualment, es proposa la seva publicació sempre quan hi hagi
disponibilitat pressupostària (l’autor és el Dr. Erik Monreal Bringsvaerd,
professor de l’àrea de Dret del Treball del Departament de Dret Públic de
la UIB).

Publicacions i altres

L’acte de lliurament del Premi va tenir lloc el dia 23 de desembre de 2008, a la
seu del CES. Hi assistiren el president del CES, la rectora de la UIB, Montserrat
Casas, el director general de R+D+I del Govern de les Illes Balears, Pere Oliver,
i els membres del jurat. També hi assistiren representants de les associacions a
les quals els guanyadors del I premi han cedit a parts iguals la dotació econòmica:
ABDEM i ASPACE.

D’esquerra a dreta, el senyor Erik Monreal, guanyador de l’accèssit, i els
senyors, Francisco J. Perales López, i Joan J. Muntaner Guasp,
guardonats amb el primer premi d’investigació CES
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2.4. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA,
EL TREBALL I LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS 2007
La composició de la Comissió de Treball que s’encarregà de l’elaboració de la
Memòria durant el 2008 està formada per:
President: Antoni Llull Gilet (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. Rafael Borràs Ensenyat (grup II - CCOO)
5. Esteve Bardolet Jané (grup III – expert Govern)
6. Antoni Llull Gilet (grup III – UIB)
Membres amb veu i sense vot

Vicenç Tur Tur (grup I, CAEB, pdt. CT Economia)
Carme Orte Socias (grup II, pdt. CT Social)
Pere Albertí Huguet (pdt. CT Ocupació)

-

-

-

22 de gener: Informació sobre les propostes de les comissions de treball
ordinàries relatives a la Memòria 2007
4 de febrer: es debatí sobre les propostes fetes en la sessió anterior i
s’aprovà l’índex i la llista de col·laboradors de la Memòria 2007
5 de setembre: ratificació dels apartats del capítol III de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball de l’Àrea Social en la sessió de dia
28 de juliol i debat i, si escau, aprovació de la resta del capítol III de la
Memòria del CES 2007
10 de setembre: ratificació dels apartats del capítol I de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient en la sessió de dia 23 de juliol i debat i aprovació
de la resta del capítol I de la Memòria del CES 2007
11 de setembre: ratificació dels apartats del capítol II de la Memòria
revisats per la Comissió de Treball de l’Àrea Social en la sessió de dia
21 de juliol

Igualment, es constituïren novament els grups de treball següents:
-

Grup de Treball de Salut i Serveis sanitaris de la Memòria del CES,
format per Joan Carrió Vidal (GESMA), Josep Carbonero Malberti
(metge), Carles Moreno Gómez (conseller CES), Ma Pilar Sánchez-
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Elaboració de la Memòria sobre
l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2007

Les reunions de Comissió foren:
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Cuenca López (consellera CES), Micaela Comandeiro Maaløe (UIB),
Vicenç Tur Tur (conseller CES), Maties Torrent Quetglas (Es Llatzaret de
Maó), Antoni M. Fuster Miró (UBES) i Joan Llobera Cànaves (Direcció
General d’Avaluació i Acreditació).
El grup es reuní el 18 de març, el 24 d’abril i el 12 de juny i es parlà de l’elaboració
de l’apartat de Salut i Serveis Sanitaris de la Memòria i de la proposta per a
l’elaboració d’un estudi sobre la Salut i els Serveis Sanitaris a les Illes Balears.
-

Grup de Treball de l’Apartat de Turisme de la Memòria del CES, format
per Vicenç Tur Tur, Esteve Bardolet Jané, Rafael Borràs Ensenyat,
Llorenç Pou Garcias (tots ells consellers del CES) i Mar Moratal Castillo
(CITTIB). Es reuniren el 4 d’abril.

2.5. CELEBRACIÓ DE CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPA
REIXENCES I SEMINARIS EN EL CES
El Govern de les Illes Balears es troba actualment en la fase d’elaboració del III Pla
de Ciència i Tecnologia de les Illes Balears 2009-2012. A aquest efecte, la Direcció
General de R+D+I ha demanat al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
(CES) la seva col·laboració per assegurar que aquesta fase d’elaboració del Pla
es faci sobre la base del principi de la democràcia participativa i de la promoció
del lideratge social, recolzat sempre en l’acord i el consens entre l’Administració
pública i la societat civil, que estatutàriament està representada pel CES.
El primer seminari de caràcter restringit, programat conjuntament, féu referència
als Business angels i emprenedoria i va tenir lloc l’11 de març a l’aula de graus
de l’Escola d’Hoteleria de la UIB.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

El seminari reuní professors universitaris experts en el tema, representants
d’organismes públics de suport, representants d’organitzacions de business
angels, entitats financeres i persones que han recolzat processos d’avaluació de
nous negocis, ja sigui en xarxes de business angels o en processos d’avaluació
previs als centres de suport a l’emprenedoria de caràcter universitari.
El programa seguit fou:
➥ 9.30 h Inauguració del seminari
- Carles Manera i Erbina. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
Govern de les Illes Balears
- Presentació del seminari: Francesc Solé Parellada (UPC)
➥ 9.45 h Políticas de apoyo a los emprendedores y a la innovación
Javier Sánchez Asín. Universidad de Zaragoza
➥ 10.30 h La visió dels agents financers de les Illes Balears
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Inauguració del seminari Business Angels i Emprenedoria

➥ 11.30 Pausa cafè

-

-

Creació d’empreses i universitat emprenedora
Francesc Solé Parellada
Director general del programa INNOVA de la UPC
Director del Parc Tecnològic de la UPC
Vicepresident de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
R+D i emprenedoria de base tecnològica
Pere Condom Vilà. Director del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona
El punt de vista de l’Administració: CIDEM
Begoña Perdiguero Ginabreda. Programa Emprenedoria CIDEM (Centre
Innovació i Desenvolupament Empresarial. Generalitat de Catalunya)

➥ 14.15h Dinar
➥ 15.30 h Business Angels: xarxes i projectes
-

El Business Angels Network de Catalunya
Albert Colomer Espinet. Director de la Xarxa Catalana BANC
L’experiència de la Xarxa UniBA
Mireia Muñiz Mairal. Project Manager Xarxa UniBA (Xarxa Universitària
de Business Angels)
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➥ 12 h Creació i suport a les empreses de base tecnològica
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La experiencia de UNINVEST
Martín Rivas Antón. Director d’operacions SGECR SA
El cas de BCN emprèn
Christian Fernández García. Director de BCN Emprèn

➥ 17.30 h. Clausura del Seminari
- Síntesi: Jaume Valls Pasola (UB)
-

Cloenda:
Llorenç Huguet Rotger. President del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears
Pere Oliver Reus. Director general de R+D+I del Govern de les Illes
Balears

Les persones que assistiren al Seminari foren:
Entitats financeres
Pere Batle Mayol. Director general de “Sa Nostra”, Caixa de Balears
Pere Pocoví Tomàs. Director de Gestió Comercial de “Sa Nostra”, Caixa de Balears
Bernadí Seguí Gelabert. Director de Relacions Institucionals de “Sa Nostra”, Caixa de
Balears
Toni Llompart Llobera. Director de Banca Institucional de “la Caixa”
Jaume Amengual Llompart. Director General de Caixa Colonya
Antoni Amengual Cladera. Coordinador de zona Palma i Estalvi Ètic de Caixa Colonya
Lluís Ramis de Ayreflor. Director d’Àrea Corporativa de Caixa Colonya
José Francisco Ibáñez Llompart. Director regional de Comunitats Autònomes – Nord
Balears. Caja de Ahorros del Mediterràneo
Alfonso Quijano Terán. Director de Banca Institucional – Territorial Baleares del Banco
Santander
Miguel Antonio Gordo Chicharro. Director de Balears Institucions del BBVA

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

José Ramón Fragoso Rovira. Director de Xarxa de Balears del BBVA

Direcció General R+D+I
Bàrbara Terrasa Pont. Cap de Servei de Recerca i Desenvolupament
Miquel Bibiloni Brotad. Cap de Servei d’Innovació
Olga Uría Guerrero. Cap de Secció de Recerca
Josep Xavier Nadal Coll . Tècnic superior del Departament d’Innovació
Leticia Fernández Valldecabres. Tècnica Responsable de la Incubadora del Parc Bit
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CES i altres
Jaume Vidal Ladaria. Grup I (CAEB)
Josep Pocalles. Director i promotor de Soporte Bankoy i d’ECO PLC. A proposta del
Grup I (CAEB) del CES
Diana Borràs Rhodes. En representació del Grup II (CCOO) del CES
Joana M. Alorda Fiol. Consellera del CES
Juan Herranz Bonet. Membre de la Comissió Permanent del CES
Rafael Crespí Cladera. Conseller del CES
Aïda Bravo. Coordinadora tècnica Càtedra Emprenedoria UB
Miriam de la Rua. CAEB
Andreu Sansó i Rosselló. Director general d’Economia
Víctor Cerdà Martín. Delegat de la rectora per a la Innovació. UIB
Vicenç Matas Rosselló. Gerent Parc Bit
Ferran Navinés Badal. Assessor econòmic del CES
Àngels Bellinfante Torres. Assessora jurídica del CES

Roda de premsa de la presentació de l’Enquesta de serveis a les Illes Balears
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- 14 i 15 de març: té lloc a Menorca el Seminari Informació, confiança, cooperació i
innovació en xarxes socials territorialitzades i desterritorialitzades, organitzat
pel Departament de Psicologia de la UIB, amb la col·laboració de l’Institut Menorquí
d’Estudis, la Direcció General de R + D + i del Govern de les Illes Balears i el
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Lliurament de l’Enquesta de serveis de les Illes Balears a la presidenta
del Parlament abans de la presentació pública de la publiació

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

propi CES. El president n’és un dels que intervenen amb la ponència, conjunta
amb Josep M. Bricall i Masip, “El papel de las Universidades en la innovación y la
cooperación”. Ferran Navinés Badal, l’assessor econòmic, també hi participa amb
“La competitividad de los sistemas regionales de innovación: el caso de Baleares”,
juntament amb Carles Manera Erbina i Enric Tortosa Martorell.
- 8 d’abril: 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, l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBESTAT) 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 recull la publicació han estat
elaborades per la Subdirecció General de Serveis de l’INE a partir de la Encuesta
Anual de Servicios de 2005, que pertany al Plan Estadístico Nacional.
Primerament, es va oferir una roda de premsa a la nostra seu. Més tard, i a la sala
d’actes del Parlament, va tenir lloc la presentació al públic en general. La taula
presidencial la formaren: M Antònia Munar i Riutort, la presidenta del Parlament;
el nostre president; Mariano Gómez del Moral, director general de Productes
Estadístics de l’INE; Andreu Sansó Rosselló, director general d’Economia;
Fernando Cortina García, subdirector general de Serveis de l’INE i Vicenç Tur
Tur, president de la Comissió de Treball d’Economia del CES. A més, destacam
la presència de Joan Pons, delegat de l’INE a les Illes Balears, i Rafaela Mayo,
adjunta de la Subdirecció General de Serveis de l’INE.
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- 17 d’abril: per tal de donar informació relativa a la futura Llei de mesures urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, el conseller
d’Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero Malberti, compareix davant
els consellers del CES. Ve acompanyat pel director general d’Arquitectura i
Habitatge, Joseba de Dañobeitia Mota.
- 15 de maig: es féu a l’aula de Graus de l’Escola d’Hoteleria de la UIB el
segon Seminari restringit per orientar l’elaboració del pròxim Pla de Recerca i
Desenvolupament tecnològic de les Illes Balears: Universitat, R+D i polítiques
públiques.

Inauguració del seminari sobre Universitat, R+D i polítiques públiques
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La competitivitat de les universitats passa avui en dia per l’execució de recerca
d’excel·lència i per activitats de R+D que puguin ser transferides al món
empresarial tant en activitats industrials com de serveis. En aquesta línia, el
Seminari reuní professors universitaris, representants d’organismes públics de
suport i gestors de R+D per tal d’analitzar i reflexionar sobre els enfocaments
possibles per a la R+D de les universitats i centres de recerca: orientacions de
la R+D, modalitats de gestió, estructures organitzatives,... amb especial èmfasi
en la vinculació entre la recerca universitària i el món de l’empresa. Hi foren
presents representants convocats pel propi Consell, per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) del Govern de les Illes Balears i
representants de la UIB.
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La coordinació del programa va ser a càrrec del professor Jaume Valls Pasola
(Programa Innova, UPC i, Càtedra Emprenedoria, UB). El programa fou el
següent:
➥ 9.30 h
- Inauguració del Seminari
Montserrat Casas Ametller. Rectora de la UIB
Llorenç Huguet Rotger. President del CES
- Presentació del seminari
Jaume Valls Pasola (UB)
➥ 10 h. Hacia una eficiente cooperación de la universidad con la empresa
Antonio Hidalgo Nuchera. Professor titular d’universitat. Universidad
Politécnica de Madrid.
➥ 10.45 h. I+D+i: recomendaciones para políticas públicas más cercanas
a las empresas
Rosella Nicolini. Institut d’Anàlisi Econòmica. CSIC
➥ 11.30 h. Pausa cafè
➥ 12 h. Els reptes de la transferència de coneixement en humanitats i
ciències socials
-

-

La transferencia de conocimiento desde las Humanidades: posibilidades
y características
Felipe Criado Boado. Coordinador de l‘Àrea de Ciències Humanes i
Socials del CSIC
El cas del turisme a la Universitat de Girona
Jaume Guia Julve. Universitat de Girona

➥ 14 h. Dinar

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➥ 16 h. Les universitats, estratègies i suport a la R+D
- El plan tecnológico de Navarra (2008-2011)
Begoña Urien Angulo. Directora General d’Empresa. Govern de
Navarra
- L’experiència del CEMIC
Esteve Juanola i Feliu. CEMIC, Departament d’Electrònica. Universitat
de Barcelona
- El cas de la universitat de les Illes Balears: el projecte RESET
Jordi Lalucat Jo. Vicerector de Recerca de la UIB
Víctor Cerdà Martín. Delegat de la Rectora per a la innovació. UIB
- El cas de l’empresa Lipopharma
Vicenç Tur Tur. Director general.
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President de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament
Regional i Medi Ambient del CES
El cas de l’empresa Aguanafree
Miquel Huguet Viñas. Director general

➥ 18 h. Cloenda
Pere Oliver Reus, Director General de R+D+I del Govern de les Illes
Balears
Les persones que hi assistiren són:
COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ UIB
Maxi San Miguel Ruibal. Director IFISC
Aleix Calveras Maristany. Departament Economia de l’Empresa
Isabel Ferretjans Serra. Responsable programa RESET
Miquel Carrió Servera. Director Fundació Universitat-Empresa
Joaquim Tintoré Subirana. Director IMEDEA
Joana M. Petrus Bey. Directora Departament Ciències de la Terra
Felicià Grases Freixedas. Director Laboratori Investigació Litiasi Renal
Climent Ramis Noguera. Professor Titular Departament de Fisica
Hipólito Medrano Gil. Director Departament de Biologia

D.G. R+D+I
Miquel Bibiloni Brotad. Cap Servei Innovació
Gema Jiménez Jiménez. Tècnica Departament Recerca
Josep Xavier Nadal Coll. Tècnic Departament Innovació
Leticia Fernández Valldecabres. Responsable Incubadora Parc BIT

CES i ALTRES
Margarita Bárez Moreno. Vicepresidenta 2a del CES

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Núria Garcia Canals. Secretària general
Baltasar Piñeiro Pico. Grup II CCOO
Joana M. Alorda Fiol. Grup II UGT
Antoni Llull Gilet. Grup III UIB
Javier Tejero Isla. Comissió Permanent
Juan Herranz Bonet. Comissió Permanent
Ferran Navinés Badal. Assessor econòmic
Àngels Bellinfante Torres. Assessora jurídica
Aïda Bravo. Coordinadora Tècnica Càtedra Emprenedoria UB
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- 9 de juny: es presenta a la sala d’actes del Parlament la publicació El sector de
la construcció a les Illes Balears (1986-2006). Prèviament havia tengut lloc a
la nostra seu una concorreguda roda de premsa. La presentació pròpiament dita,
amb gran èxit de públic, fou presidida pel nostre president, els dos vicepresidents,
la secretària general, el president de la Comissió de Treball d’Economia, Vicenç
Tur Tur i l’assessor econòmic. A més, feren una petita intervenció ressaltant els
punts més importants dos dels autors: Antoni Barceló Veny i Elisabeth Valle
Valle.

Celebració de conferències, presentacions,
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- 30 de juny: el president, juntament amb el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, Carles Manera Erbina, el director general de Recerca, Desenvolupament
i Innovació, Pere Oliver Reus, i la secretària general del CES, inauguren el tercer
dels Seminaris R+D+I de caràcter restringit que organitza el CES. En aquesta
ocasió el Seminari tractà sobre “Capital social, governança i territori”. A part
dels ponents, hi assistiren els consellers o experts designats per les organitzacions
o institucions representades en el CES, així com representants convocats per la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+I) del Govern
de les Illes Balears:

Roda de premsa de la presentació del llibre sobre la Construcció
a les Illes Balears, amb els autors del treball
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Margarita Bárez Moreno

Vicepresidenta 2ª del CES

Josep Benedicto Lacomba

Secretari general CCOO

Enric Tortosa Martorell

Director general Institut Espanyol d’Oceanografia

Ferran Navinés Badal

Assessor econòmic del CES

Àngels Bellinfante Torres

Assessora jurídica del CES

Sr. Conde

En nom de Xavier Marcet de LTC Project

Miguel Angel Chacón

Coordinador Networking i Innovació IBIT

GRUP I
Vicenç Tur Tur

President Comissió de Treball d’Economia,
Desenvolupament Regional i Medi Ambient

Jaume Vidal Ladaria

Conseller del CES

Juan José Díez Moyá

Conseller del CES

GRUP II
Baltasar Piñeiro Pico

Conseller del CES

José A. Rojas Pizarro

Conseller del CES

Antonio Losada Díaz

Conseller del CES

Joana M. Alorda Fiol

Consellera del CES

Carlos Moreno Gómez

Conseller del CES

M. Pau Martínez Bueso

Professora UIB

GRUP III
Pilar Sánchez-Cuenca López

Consellera del CES

Pedro Bofill Contreras

Conseller del CES

Javier Tejero Isla

Conseller del CES

Pere Albertí Huguet

President Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions
Laborals

Olga Uría Guerrero

Cap de Secció de Recerca

María Díaz Codina

Tècnica del Servei de Recerca

Miquel Bibiloni Brotad

Cap del Servei d’Innovació

Rafael Soler Chacártegui

Tècnic del Parc Bit

Leticia Fernández
Valldecabres

Responsable Incubadora Parc Bit

J. Xavier Nadal Coll

Tècnic del Servei d’Innovació

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

D.G. R+D+I
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El programa del Seminari (que tengué lloc al CaixaForum de Palma) fou el
següent:
PRIMERA PART
COL·LOQUI-DEBAT SOBRE GOVERNANÇA I LA PROPOSTA DEL NOU PLA DE
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 2009-2012 DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
AMB ELS REPRESENTANTS DEL CES
➥ 9.30 - 9.45 h. Inauguració del seminari
Carles Manera i Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Llorenç Huguet, president de CES
➥ 9.45 - 10.00 h. Presentació
Ignacio Fernández de Lucio, director d’INGENIO (CSIC-UPV)
Francesc Xavier Molina Morales, professor de la Universitat Jaume I
➥ 10.00 - 10.45 h. Capital social i governança en el desenvolupament dels
territoris
Jean-Marie Rousseau. Consultor Internacional
➥ 10.45 - 11.30 h. Dinamització del Capital Social en els plans prospectius
dels territoris: Programa Regional d’Accions Innovadores (PRAIMadeira)
Raul E. Silva de Caires. President de Madeira Tecnopolo
➥ 11.30 - 11.45 h. Pausa cafè
➥ 11.45 - 12.15 h. Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
2009-2012: primera versió dels objectius i estratègies
Pere Oliver Reus, director general de R+D+i del Govern de les Illes
Balears

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➥ 12.15 - 14.30 h. Col·loqui-debat sobre les comunicacions precedents
➥ 14.30 - 16.30 h. Dinar
SEGONA PART
COL·LOQUI-DEBAT SOBRE CAPITAL SOCIAL I GOVERNANÇA
➥ 16.30 – 17 h. Promoció d’una política regional a partir d’una metodologia
participativa: el projecte europeu INTRACK per a les illes europees
perifèriques
Patrícia Dantes de Caires, presidenta del BIC Madeira
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Inauguració del seminari tractà sobre capital social, governança i territori

➥ 17 - 17.40 h. Impacte del capital social en l’activitat econòmica d’un
territori: el cas del districte ceràmic de Castelló
Francesc Xavier Molina Morales, professor de la Universitat Jaume I
➥ 17.40 - 18.30 h. Col·loqui-debat sobre la influència del capital social i la
governança en el desenvolupament territorial.

Pere Oliver Reus, director general de R+D+I del Govern de les Illes
Balears
- 29 de juliol: es presenta dins del marc de la reunió de la Comissió Permanent
del CES de Menorca la publicació El sector de la construcció a les Illes
Balears. A més del president i l’assessor econòmic, viatgen a Menorca dos dels
autors: Antoni Barceló i Elisabeth Valle. A més, Llorenç Seguí Triay, president
de la Demarcació menorquina del Col·legi Oficial d’Arquitectes, és convidat a
l’acte.
- 25 i 26 de setembre: tenen lloc al CaixaForum de Palma les II Jornades sobre
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània amb el següent programa:
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Dijous, 25 de setembre de 2008
➥ 16.30 h Presentació de les Jornades
- Francesc Antich i Oliver
President del Govern de les Illes Balears
- Llorenç Huguet i Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
- Joana M. Barceló i Martí
Consellera de Treball i Formació. Govern de les Illes Balears
- Antoni Llompart Llobera
Director de Banca Institucional de “la Caixa”
- Núria García Canals
Secretària general del CES de les Illes Balears

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

➥ 17.00 h La governança de l’Euroregió: el paper dels agents econò
mics i socials. La cooperació franco-espanyola
- Jordi Vaquer i Fanés
Coordinador del Programa Europa. Fundació CIDOB
- Jean-Louis Chauzy
President del CESR Migdia-Pirineus
Membre assessor de la Delegació francesa per a les cimeres francoespanyoles
- Yolanda Seguí
Comissió d’Innovació. Cambra de Comerç de Mallorca

Inauguració de les II Jornades sobre l’Euroregió
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➥ 18.00 h Pausa-cafè
➥ 18.30 h La realitat jurídica i social de l’Euroregió: les agrupacions
de cooperació transfronterera
-

Moderadora:
Núria García Canals
Secretària general del CES de les Illes Balears
Lluís Garau Juaneda
CU de Dret Internacional. Universitat Illes Balears
José María Zufiaur Narvaiza
Membre del CES europeu i del grup d’experts del Dictamen sobre
euroregions
Martín Guillermo Ramírez
Secretari general de l’Associació de Regions Frontereres Europees
Norbert Geisen
President del Comitè Econòmic i Social de la Gran Regió
Debat fins a les 20 h

Divendres, 26 de setembre de 2008
R+D+I I FORMACIÓ EN EL CAMP DEL TURISME
El turisme té una demanda creixent i crea riquesa, però existeix la falsa idea
que és un sector allunyat de las noves tecnologies i de l’activitat de R+D+I.
Es tracta de donar a conèixer que el clúster del turisme de l’Euroregió és una
font inesgotable d’innovacions i una base segura on es pot fonamentar la nova
societat del coneixement i de la informació.

-

Moderador:
Llorenç Huguet Rotger
President del CES de les Illes Balears
Pere Antoni Oliver Reus
Director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Govern de les Illes Balears
Catalina Barceló Horrach
Directora del Servei d’Estudis i Publicacions de la Cambra de Comerç de
Mallorca
Mariano Sacristán García
President de TurisTEC

La posada en valor dels productes culturals
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➥ 09.30 h Les TIC i la promoció de nous productes i de noves empreses
turístiques
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Pere Duran Vall-Llosera
Director general de Turisme de Barcelona
Corinne Bruel
Consellera, membre de la Comissió d’Activitats Econòmiques i de
Desenvolupament del Territori del CESR del Migdia-Pirineus

➥ 11.00 h Debat
➥ 11.30 h Pausa-cafè
LA SOSTENIBILITAT I EL MEDI AMBIENT EN TERRITORIS TURÍSTICS
La preservació del paisatge i del medi ambient és un valor primari per impulsar
un turisme d’alt valor afegit. En la primera generació dels models turístics, la falta
de coneixements tècnics depurats i contrastats, el desconeixement i la manca
de consciència social sobre els efectes no desitjats a llarg termini no han evitat
que, en alguns casos, s’hagin donat trajectòries poc sostenibles. Es tracta ara
de corregir i millorar, mitjançant la introducció d’una altra generació de models
turístics sostenibles, que necessàriament hauran de comptar amb indicadors
fiables de sostenibilitat, amb suport científic, capaços d’evitar trajectòries
perverses.
➥ 12.00 h La reflexió en el camp de l’urbanisme i l’ordenació del territori
litoral

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

-

Moderador:
Ferran Navinés Badal

-

La presentació del Pla Territorial de Menorca
Marc Pons Pons
President del Consell Insular de Menorca

-

La reflexió que es fa des de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya

-

La reflexió que es fa des de Llenguadoc–Rosselló
Bernard Delran
Vicepresident delegat del CESR de Llenguadoc-Rosselló
President de la Comissió d’Ordenació del Territori del CESR LlenguadocRosselló

➥ 13.15 h Debat
➥ 13.45 h Conclusions
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La cooperació dels CES de l’Euroregió Pirineus Mediterrani
- Marcos Peña Pinto
President del CES d’Espanya
- Jacques Dermagne
President del CES de França
- Jean-Louis Chauzy
President del CESR Migdia-Pirineus
- Jean-Louis Bouscaren
Vicepresident del CES de Llenguadoc-Rosselló
- Josep M. Rañé i Blasco
President del CES de Catalunya
- Llorenç Huguet Rotger
President del CES de les Illes Balears
➥ 14.00 h Cloenda
-

Albert Moragues Gomila
Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears

Lliurament de la Memòria 2007 al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
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- 23 d’octubre: es presenta al Govern, representat pel conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació (en qui delegà el president Antich), la Memòria CES 2007
sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears. Representen
el CES el president, la secretària general i l’assessor econòmic i director de la
Memòria.
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Lliurament de la Memòria 2007 a la consellera de Treball i Formació

- 23 d’octubre: la consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears, Joana M. Barceló Martí, acompanyada pel director general de Treball,
Pere Aguiló Crespí, i el director general de Planificació Estratègica, Llorenç Pou
Garcias, visiten la seu del CES. Els atenen el president, la secretària general i
l’assessor econòmic que els lliuren la publicació Memòria CES 2007 sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears.

Celebració de conferències, presentacions,
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- 27 d’octubre: el president, la secretària general i l’assessor econòmic presenten
oficialment la Memòria CES 2007 sobre l’Economia, el Treball i la Societat de
les Illes Balears a la presidenta del Parlament de les Illes Balears, Mª Antònia
Munar i Riutort.
- 27 d’octubre: es presenta al públic en general la Memòria CES 2007 sobre
l’Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears a la sala d’actes del
Parlament. Presideix l’acte M Antònia Munar i Riutort, presidenta del Parlament.
Els altres membres de la Mesa foren: el president, els dos vicepresidents, la
secretària general i l‘assessor econòmic, que s’encarrega de fer la presentació
de la publicació pròpiament dita i que substitueix a Antoni Llull, president de la
Comissió de Treball de la Memòria 2007, inicialment previst però que excusa
l’assistència a causa d’un accident. L’acte compta amb nombrós públic, entre els
que podem destacar, entre molts d’altres, la presència dels següents consellers
del Govern: Treball i Formació; Economia, Hisenda i Innovació; Presidència;
Salut i Consum, Educació i Cultura, Agricultura i Pesca; a més, la presidenta

78

i

nforme d’activitats

2008

del Consell de Mallorca, el cap superior de Policia, la consellera secretària del
Consell Consultiu, els síndics Mas, Valdevieso i Aguiló, el director provincial de
l’INEM, els dos vicepresidents del Parlament, el jutge degà de Palma, el secretari
general de CCOO, el director general de Treball,... Més tard, s’ofereix un sopar
per a tots els col·laboradors de la Memòria i els presidents de les comissions de
treball.
- 29 d’octubre: el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Carles
Manera Erbina, acompanyat pel director general de Pressuposts, Joan Rosselló
Villalonga, presenten als membres del CES el projecte de Pressuposts de la
CAIB per al 2009.
- 3 de desembre: el president i la secretària general viatgen a Menorca per
presentar-hi la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears 2007 al Consell Insular. El president Pons rebé la nostra
delegació, formada també pels nostres consellers del CES menorquins i els
màxims representants de les organitzacions integrants del CES. Més tard, es
presentà la Memòria al públic en general amb presència de la premsa.

Lliurament de la Memòria 2007 a la presidenta del Parlament
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- 4 de desembre: es presenta preliminarment a la nostra seu el Dictamen i
l’informe sobre la Gestió Integrada de la Zona Costanera a una sèrie de
directors generals del Govern i als consellers de Medi Ambient i Urbanisme dels
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Presentació al CES dels pressuposts de la comunitat autònoma per a 2008

consells insulars. Convocats pel CES, s’explicà -juntament amb Pere Oliver Reus
(director general de R+D+i), Joaquim Tintoré Subirana (IMEDEA-CSIC) i Andreu
Sansó Rosselló(director general d’Economia i director de l’IBESTAT)- l’abast del
Dictamen del CES i la transcendència que aquest pot tenir en la defensa dels
principis de la sostenibilitat a les Illes Balears, i se’ls convidà a que expressessin
els seus suggeriments per a la futura implementació del sistema d’indicadors. La
tècnica de l’IMEDEA, Amy Diedrich, féu la presentació tècnica.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

Les autoritats que finalment hi assistiren foren
Isidre Canyelles Simonet

Director general de Recursos Hídrics. Conselleria
de Medi Ambient

Bartomeu Calafell Salom

Director general de la Mar Conselleria de Medi
Ambient

Josep Lliteres Vidal

Director general de Qualitat Ambiental i Litoral
Conselleria de Medi Ambient

Patricia Arbona Sánchez

Directora general de Pesca Conselleria
d’Agricultura i Pesca

José Antonio Santos Hierro

Director general de Coordinació Departamental
Conselleria de Presidència
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Martí Mayol Serra, director Parc
Natural Sa Dragonera

Departament de Medi Ambient Consell de
Mallorca

Maria Luisa Dubon Pretus

Consellera executiva
Departament de Territori
Consell de Mallorca

Joan Marquès Coll

Conseller d’Ordenació del Territori Consell Insular
de Menorca

Antònia Allés Pons

Consellera d’Economia i Medi Ambient Consell
Insular de Menorca

Raül Escandell

Director insular de Medi Ambient Consell Insular
de Menorca

Joana Maria Socías Camacho

Directora general de Relacions amb el Parlament
i Coordinació Normativa Conselleria de
Presidència

- 9 de desembre: es presenta la Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears 2007 al Consell Insular de Formentera.
El president fou rebut pel president del Consell, Jaume Ferrer Ribas. A l’acte
protocol·lari també hi assistiren Jame Wenham, presidenta PIME Formentera,
Diego Ruiz Molina, secretari general de la Unió Insular d’UGT d’Eivissa i
Formentera. Més tard, es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.

Celebració de conferències, presentacions,
compareixences i seminaris

- 10 de desembre: es presenta la Memòria del CES sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears 2007 al Consell Insular d’Eivissa. El
president fou rebut per la vicepresidenta del Consell, Patricia Abascal Jiménez
i pel conseller de Programació Econòmica Corporativa, Tomás Méndez Reyes.
Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES els consellers Alfonso
Ribas Prats, Mariano Riera Riera, Santiago Ferrer Costa, Maria Torres Bonet, a
més d’Enric Moreno, gerent de CAEB a Eivissa i Formentera. Com a Formentera,
posteriorment es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.
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