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0.- Introducció.
1.- Objectius i accions prioritàries per a l'any 2019.
11..- Desenvolupar els treballs de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de
les Illes Balears per l'any 2018.
1.2.- Realitzar la Memòria d'activitats del CES, període 2017 i 2018.
1.3.- Acabar el dictamen encarregat pel govern sobre l'horitzó 2030 a les Illes Balears.
1.4.- Realització dels dictàmens preceptius del CES.
1.5.- Elaborar, participar i fer difusió en estudis i projectes.
1.6.- Consolidar i estendre la xarxa de relacions institucionals del CES.
1.7.- Fomentar la cooperació bilateral amb la UIB.
1.8.- Fomentar la cooperació bilateral amb altres entitats.
1.9.- Assegurar el bon funcionament intern del CES.

2.- Calendari ordinari de reunions per l'any 2019.

0.- Introducció.

El Pla d'Acció del CES per a l'any 2019, és un document de treball que vol oferir una visió integral
del conjunt de tasques que es preveu que pugui abordar la institució al llarg de l'any, i que ens
consten ja confirmades o planificades amb un grau fiable de versemblança.
Es presenten nou grans objectius, que necessiten pel seu desenvolupament una sèrie d'accions i
tasques de seguiment. Vuit objectius van orientats a desenvolupar la actuació i projecció social del
CES, missió essencial de la seva funció institucional. L'altre és de caire més intern, i passat l'any
2018 com el de consolidació de les estructures orgàniques del CES, ja és pot simplificar en un sol
objectiu dels tres que hi havia l'any 2018.
Aquest Pla preveu que ens arribaran els dictàmens preceptius que per la legislació vigent el CES ha
d'emetre, però no pot preveure ni la quantitat ni la intensitat de treball que és pot acumular per
aquesta circumstància. A l'any 2018 tenim 16 dictàmens emesos i perspectiva de tenir que informar
sobre 3 dictàmens més.
També hi ha que considerar que hi ha activitats noves que sorgiran i que al dia d'avui són encara
imprevisibles, com es estar presents a Jornades, actes institucionals, encàrrecs de nous d'estudis,
possibles acords de col·laboració amb altres entitats...
Malgrat tot, l'idea central del Pla d'Acció és poder donar el màxim d'informació als consellers i
conselleres del CES sobre les activitats previstes, facilitar el seu seguiment i en el seu cas el control
pressupostari, i poder planificar el calendari de reunions ordinàries del Plens i de la Comissió
Permanent en les agendes personals.
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1.-Objectius prioritaris per a l'any 2019.
1.1.- Desenvolupar els treballs de la Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat
de les Illes Balears per l'any 2018
Accions a realitzar:
- Analitzar per la Comissió de la Memòria, la Memòria 2017 i les millores i correccions a introduir.
Establir un calendari orientatiu de les sessions de la Comissió per a l'any 2019.
- Actualitzar la metodologia dels Indicadors de Qualitat del Treball, tal com s'indica en la
metodologia anterior dels IQTs aprovada l'any 2009 pel CES de les Illes Balears. Contractar l'equip
que ha de fer la tasca. Consensuar les noves aportacions a les Comissions de treball corresponents.
- Consolidar l'equip de treball que ha confeccionat la Memòria.
- Nova direcció de la Memòria a càrrec del cap d'estudis Joan Matamalas. Suport a la gestió de la
direcció, a càrrec de Ferran Navinés.
- Establir el calendari intern de treball des de la presentació dels primers informes a la data estimada
per a la presentació impresa, entre l'octubre-novembre de 2019.
- Publicar la Memòria en format paper i en format digital. La informació annexa de taules
estadístiques en digital. La traducció al castellà en format digital.

1.2.- Realitzar la Memòria d'activitats del CES, període 2017 i 2018.
Accions a realitzar:
-Recopilar el conjunt d'activitats realitzades pel CES el mig any de 2017 des de la seva reactivació,
i les corresponents a l'any 2018.
- Publicar la Memòria.

1.3.- Acabar el dictamen encarregat pel govern sobre l'horitzó 2030 a les Illes Balears.
Accions a realitzar:
- Editar el document de treball elaborat pels diferents equips de treball i coordinat per la UIB.
- Editar un document operatiu de treball, amb les propostes suggerides per cada equip de treball i
una breu introducció genèrica del per què cada equip les planteja. La idea és afavorir el debat en els
Fòrums Insulars i en les comissions de treball del CES.
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- Participar dels Fòrums Insulars sobre el document de treball elaborat, que cada Consell Insular
organitzarà a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La previsió és fer-los en el primer trimestre
del 2019.

- Organitzar el debat sobre el dictamen final que ha d'elaborar el CES. Les comissions de treball del
CES es podrien reunir en torn al segon trimestre del 2019. El debat final i la redacció definitiva es
podria realitzar entre el juny i el setembre de 2019, després de realitzades les eleccions municipals i
autonòmiques.
- Editar el dictamen final el darrer trimestre del 2019.

1.4.- Realització dels dictàmens preceptius del CES.
Accions a realitzar:
- Analitzar des de les diferents comissions de treball, les metodologies sobre l'elaboració dels
continguts dels dictàmens emesos i com s'ajudaria a la millor participació dels membres de les
diferents comissions. Identificar, si cal, possibles pautes de millora.
- Facilitar la participació a les comissions de treball dels consellers i conselleres que no són de
Mallorca. Possibilitat d'utilitzar la vídeo-conferència o connexió per ordinador.
- Realitzar una jornada de treball amb els secretaris dels Consells Insulars, els serveis jurídics del
CES i els serveis jurídics de la CAIB, per tal d'establir els criteris i la metodologia de feina, sobre
quins reglaments dels Consells, haurien de requerir del CES un informe preceptiu.

1.5.- Elaborar, participar i fer difusió en estudis i projectes.
Accions a realitzar:
- Realitzar l'estudi encarregat pel Parlament de les Illes Balears sobre vulnerabilitat social, mesures
socials previstes i sobre el que suposaria la hipotètica aplicació d'una Renda Bàsica Universal i
Incondicional a les nostres Illes. ( Estudi proposat a instàncies de la Comissió d'Afers Social del
Parlament, la Xarxa EAPN contra la pobresa i el Grup Renda Bàsica de les Illes Balears). Aquest
estudi el coordinaria el cap d'estudis del CES i s'externalitzaria alguna investigació específica.
- Promoure l'estudi «Mesura de la innovació tecnològica en el sector hoteler de les Illes Balears».
És important per modificar els criteris estadístics oficials sobre l'aportació a la innovació
tecnològica del empresari hoteler. Hi ha fetes les gestions prèvies amb l´INE, l'IBESTAT, DG
d'Innovació i Recerca, DG de Turisme, Federació Empresarial d'Hoteleria i l'equip investigador de
la UIB. El CES podria dur si cal, la coordinació de l'estudi.
- Participar i co-dirigir el projecte sobre «l'impacte dels plàstics a la mar compartida» en el marc de
la xarxa dels CES de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
- Publicar la metodologia de treball i l'estudi 2018 sobre la renda dels llars als municipis i la renda
dels llars per a cada illa, de les Illes Balears.
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1.6.- Consolidar i estendre la xarxa de relacions institucionals del CES.
Accions a realitzar:
- Participar a les reunions anuals dels CES autonòmics i de les convocatòries a que ens convidi el
CES estatal.
- Reactivar la xarxa institucional dels CES de l'Euroregió. Coincidint en el canvi de presidència de
l'Euroregió a les Illes Balears en torn al mes de febrer, el CES de les Illes Balears assumeix la
presidència de la xarxa dels CES. Convocar en el primer semestre de l'any una reunió de la xarxa de
CES de l'Euroregió a les Illes.
- Fomentar la projecció exterior del CES, com expressió de la societat civil organitzada de les Illes,
tan al conjunt de la Unió Europea, com al conjunt de l'entorn mediterrani. En aquest sentit cal
considerar:
* Associar-mos la xarxa dels CES de l'Euroregió a l’estratègia RIS3 de l’Euroregió en el marc del
projecte KISSME i també preparar una trobada amb el CESE (Europeu) i els 3 CES de l'Euroregió
amb les delegacions de l’Euroregió a Brussel·les.
* Establir converses del CES amb les Cambres de Comerç de les Illes, per tal de col·laborar i
compartir la visió europea i mediterrània sobre la que cal projectar el paper específic de la nostra
comunitat. Aprofitar les xarxes de relació específiques de cadascuna de les entitats i esbrinar una
possible col·laboració en qualque projecte d'interès comú.
* Col·laborar amb el govern de la comunitat, en els actes de l'Euroregió que es realitzin a les Illes, i
que puguin ajudar a difondre el paper del CES i afavorir la seva projecció europea i mediterrània.
* Participar en altres actes organitzats pels CES de l'Euroregió, en la mesura de les nostres
possibilitats.

1.7.- Fomentar la cooperació bilateral amb la UIB.
Accions a realitzar:
- Reunir anualment la comissió de seguiment del conveni marc signat amb la UIB, per establir els
diferents convenis específics de col·laboració, encàrrecs de feina o projectes a endegar d'interès
comú per ambdues parts.
- Estudiar la possibilitat de participar en el patrocini de qualque càtedra de nova creació, que es
consideri d'interès estratègic per a la nostra comunitat.
- Organitzar de manera conjunta jornades de debat o seminaris d'estudi.
- Seguir amb el conveni de pràctiques extracurriculars per estudiants, com a programa de formació
de becaris en el marc del CES.
- Estudiar la possibilitat de treballar el CES amb la UIB i altres entitats científiques, per tal de
propiciar una activitat sostinguda d'estudis de prospectiva a les Illes.
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1.8.- Fomentar la cooperació bilateral amb altres entitats.

Accions a realitzar:
- Seguir el conveni marc amb la Fundació Marilles. Hi ha la idea de treballar una possible
col·laboració en l'estudi que realitzen sobre els Comptes de la Natura a les Illes Balears i en relació
a l'estudi H2030.
- Seguir el conveni marc amb el Cercle d'Economia de Mallorca. Es proposarà alguna activitat de
difusió i de debat sobre l'estudi H2030.
- Seguir el conveni marc amb el Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme de la Universitat
Pompeu Fabra. Possibilitat de fer un curs o jornada sobre la Economia Social i Solidària en
col·laboració amb la UIB i altres entitats del sector.

1.9.- Assegurar el bon funcionament intern del CES.
Accions a realitzar:
- Començar a treballar de cara a la propera legislatura, per a trobar una seu pròpia pel CES.
- Consolidar la permanència de l'actual plantilla del CES.
- Fer canvis a la imatge externa de la WEB del CES, per afavorir la simplificació de la informació
d'entrada.
- Anar introduint progressivament a la WEB, el contingut audiovisual dels actes propis del CES.
- Seguir les pautes de comunicació aprovades en el Ple del CES de juny del 2018.
- Compliment i seguiment del procés de planificació i execució pressupostària.

Página 5 de 6

PLA D'ACCIÓ DEL CES PER L'ANY 2019

2.- Calendari ordinari de reunions.

2.1.- Dels Plenaris. Un per trimestre. Segons dimarts de cada mes.
* 12 de mars.
* 11 de juny.
* 10 de setembre.
* 10 de desembre.

2.2.- De la Comissió Permanent. Una per mes, excepte agost. Segons dimarts de cada mes.
Si coincideix amb Plenari, possibilitat d'anul·lar-la o convocar-la abans del Ple si hi ha temes
d'urgència.
* 15 de gener.
* 12 de febrer.
* 12 de mars.
* 9 d'abril.
* 14 de maig.
* 11 de juny.
* 9 de juliol.
* 10 de setembre.
* 8 d'octubre.
* 12 de novembre.
* 10 de desembre.

2.3.- De les comissions de treball.
* Una ordinària cada mes en funció del treball. Convocada per el president/a
corresponent i en funció dels horaris dels components. Convindria establir
una sessió ordinària mensual fixa, i si no hi ha temes a tractar, anul·lar-la.

2.4.- De la Presidència i les Vicepresidències.
* Una hora abans de les Comissions Permanents.
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