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PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
Ha arribat el moment de fer balanç, com cada any, de les activitats dutes a terme durant l’any passat a
la nostra institució. El 2010 ha estat un any marcat, d’una banda, per la finalització del segon mandat,
el passat mes de juny, amb la consegüent entrada en funcions tant dels consellers com de jo mateix, i
per l’altra, per la notable davallada dels recursos disponibles, que s’ha traduït en un obligat descens
tant dels projectes com de les publicacions, encara que hem intentat compensar aquestes limitacions
amb el màxim d’esforç i compromís.
El primer mandat (2001-2005), presidit per Francesc Obrador, fou catalogat com el de la creació i
posta en marxa del Consell Econòmic i Social. Aquest segon mandat, encara que ja exhaurit, i que he
tingut l’honor de presidir, des de febrer de 2007, després de la presidència interina del vicepresident
primer, el Sr. Josep Oliver, es pot considerar com el de la consolidació del seu funcionament, en el qual
s’ha aprofundit en els valors de la participació i del consens, que són els valors que millor defineixen
l’ADN del CES.
Què hem fet durant aquest segon mandat? Ens hem reunit plenàriament 20 vegades, la Comissió
Permanent ha fet 48 reunions, la Comissió de Treball d’Economia, 31; la Comissió de Treball
d’Ocupació, 23; la Comissió de Treball d’Àrea Social, 47 i la Comissió de Treball de la Memòria, 25.
Hem emès 66 dictàmens (a hores d’ara ja en duim 80), realitzat 23 publicacions, 2 edicions del Premi
d’Investigació, 8 Jornades o Seminaris, 7 convenis de col·laboració,...
Si ens centram en allò fet el 2010, en destacaria bàsicament les Trobades dels CES autonòmics.
Organitzades pel nostre CES, en vàrem celebrar dues edicions, una a Eivissa el maig i la segona a
Menorca, l’octubre. Ambdues trobades coincidiren amb sengles Jornades obertes, la primera una
Jornada sobre el Turisme Social europeu i, la segona, sobre Sostenibilitat i Bones Pràctiques
Mediambientals, a la seu dels respectius consells insulars. Totes dues jornades comptaren amb un alt
nivell de qualitat, tant per la vàlua de les ponències com per l’interès que despertaren entre el públic
assistent.
Pel que fa a l’activitat pròpia del Consell, són destacables dues tasques fonamentals. D’una banda, la
intensa activitat d’elaboració de dictàmens, 30, assolint el nostre rècord des de la creació de la
institució el 2001 (a més, som uns dels CES espanyols que més n’han emès, fet del que n’estam
orgullosos, sobretot si tenim en compte els recursos humans dels que disposam).
I, de l’altra, l’elaboració i la publicació de la Memòria sobre l’Economia, el Treball i la Societat de les
Illes Balears 2009, que presentàrem tant a la seu del Parlament com als consells insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera.
També volem remarcar l’interès creixent per aquesta institució en la societat, que es veu plasmat en un
notable increment de visites a la pàgina web (hem passat de 10.000 visites el 2007 a més de 210.000 el
2010).
Com moltes altres institucions, els difícil temps que vivim ens han afectat pressupostàriament, fet que
ha incidit en un nivell menor tant d’activitats com de publicacions comparat amb altres anys.
Lamentam especialment no poder haver seguit amb el nostre Premi d’Investigació, del que ja dúiem
dues edicions.
Finalment, durant l’any hem mirat de reforçar les relacions institucionals i amb els mitjans de
comunicació, en representació de la societat civil organitzada que constitueix aquest Consell, per
difondre els nostres projectes.
Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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CAPÍTOL PRIMER: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT
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 78 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”.
El CES és especialment un òrgan de consulta del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, si bé
l’autonomia de la què gaudeix el permet informar i emetre dictàmens sobre matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació sense la necessitat de l’existència prèvia d’una sol·licitud.
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. Les relacions amb el Govern de les Illes Balears
s’articulen a través de la conselleria competent en matèria de treball.
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. Al seu si 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 afectin 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.
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 de
2000, es va donar la regulació principal de la nostra institució.
La Llei té la següent estructura:
• Exposició de motius
Hi apareixen 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.
• Títol I. Disposicions generals
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S’hi regulen als articles 1, 2 i 3, respectivament, la naturalesa i el règim jurídic, les funcions i el termini
d’evacuació de dictàmens.
• Títol II. Composició del Consell Econòmic i Social
Dels 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, que 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.
Durant l’any 2008, el Consell de Govern va aprovar l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei
10/2000, el qual recull les recomanacions fetes en el Dictamen 21/2008 del Consell, que
essencialment fan referència a la necessitat d’integrar en la preceptivitat de la consulta al CES les
disposicions reglamentàries dels consells insulars, d’incloure un membre designat pel Consell Insular
de Formentera i de definir de manera més concreta les matèries econòmiques i socials que
constitueixen l’objecte de les normes sobre les quals s’ha de consultar a aquesta institució. Finalment,
es va aprovar la Llei 5/2009, de 17 de juny, de modificació de la Llei 10/2000 de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 93, de 27 de juny).
1.2.2. El Reglament d’organització i funcionament
El 24 de març de 2010 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 con a Decret 67/2010, de 28 de
maig (BOIB núm. 83, de 3 de juny). Aquest Decret deroga el fins aleshores vigent Decret 128/2001, de
9 de novembre.
1.2.3. Altres normes
A banda de la Llei 10/2000, de 30 de novembre i del seu Reglament d’organització, el Consell es troba
regulat en altres disposicions que acaben de configurar el seu marc financer: 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
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (Llei 30/1992), especialment el capítol II del títol II d’aquesta Llei.
Existeix una aplicació directa de la Llei 30/1992, 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.
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 de
2001. Aquesta norma conté les bases inicials per tal de configurar les primeres passes de la
institució i encara està en vigor.

-

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),
modificat pel Decret 89/2009, de 18 de desembre (BOIB núm. 189, de 29 de desembre)

-

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 l’apèndix que conté una llista dels decrets esmentats).
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-

Resolucions de la Presidència, amb la prèvia consulta al Ple, 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.

-

Instruccions de la Secretaria General en les matèries de la seva competència.

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:
a) El president
b) El grup I està integrat per dotze membres designats per les organitzacions empresarials més
representatives.
El grup II està integrat per dotze membres designats per les organitzacions sindicals més
representatives.
c) El grup III està constituït per dotze membres distribuïts de la manera següent:
- Un representant del sector agrari.
- Un representant del sector pesquer.
- 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. Quatre a proposta dels consells
insulars i un 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:
1.3.2.1. Competències de direcció i organització interna
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.
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.
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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.
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 dels consells insulars 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 reunir-se en sessió extraordinària.
El 27 de juny de 2010 va concloure el segon mandat del CES, fet que suposa que el president i els
consellers continuen en funcions fins que el Govern de les Illes Balears en posi en marxa la renovació
amb el cessament dels actuals consellers i el nomenament dels nous membres del CES, mitjançant
decret del Consell de Govern.
1.3.2.3. Sessions del Ple durant l’any 2010
PLENS ORDINARIS
Temes tractats:
-

-

Sessió 01/2010, de 24 de març
Delegació en la Comissió Permanent de les funcions de l’art. 20 h) i j) del Reglament
Nomenament del vicepresident segon del CES
Debat ,i si escau, aprovació del nou Reglament del CES
Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin, si escau.
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 02/10, de 23 de juny
Informació sobre la finalització del segon mandat del CES
Aprovació parcial de l’Informe d’activitats del primer semestre de 2010
Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen 12/2010, relatiu al Projecte de reglament del Consell Insular d’Eivissa, per a la
regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa
- Dictamen 13/2010, relatiu al Projecte de Decret pel qual es deroga el Decret 149/1997, de 21
de novembre, pel qual es reconeix la denominació geogràfica “Gin de Menorca” i se n’aprova
el Reglament i al Projecte d’ordre pel qual es reconeix la indicació geogràfica “Gin de Mahón”
i se n’aprova el Reglament
- Dictamen 14/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen els centres integrats de
formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Proposta de substitució i, si escau, nomenament, d’un membre del grup II de la Comissió
Permanent, així com informació sobre modificacions de membres en comissions de treball
Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoqui, si escau.
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’activitat de la Presidència
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Imatge del Ple d’octubre

-

Sessió 03/2010, de 6 d’octubre
Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens següents:
a. 19/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris generals sobre
modes d’explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat.
b. 20/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Consell Balear de Transports
Terrestres
c. 21/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el Comitè Balear de Transport per
Carretera i es crea el Registre d’Associacions Professionals de Transportistes i Empreses
d’Activitats Auxiliars i complementàries del Transport amb implantació a les Illes Balears
Informació sobre l’activitat consultiva
Debat i, si escau, aprovació de la Memòria 2009
Informació de la proposta de pressuposts per a 2011 i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoqui.
Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

Sessió 04/2010, de 15 de desembre
Debat i, si escau, aprovació de l’Informe d’activitats 2010
Informació sobre els pressuposts 2011 i adopció dels acords que pertoqui
Debat sobre la proposta del conseller Macià Blázquez, i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació i vistiplau al calendari de sessions de 2011
Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

1.3.3. La Comissió Permanent
La Comissió Permanent està formada pel president i sis vocals, dos per cada grup.
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:
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.
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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.
1.3.3.2. Competències relacionades amb la funció de consulta i d'informe
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) Aprovar 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.
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 2010
SESSIONS ORDINÀRIES
-

Sessió 01/2010, de 26 de gener
Informació sobre l’execució pressupostària del quart trimestre de 2009
Debat i si escau, aprovació de la Proposta de reglament del CES
Proposta de nomenament de vocal del Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

Sessió 02/2010, de 23 de febrer
Informació sobre l’execució pressupostària del quart trimestre de 2009
Informació sobre la situació pressupostària del CES 2010
Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de reglament del CES
Debat i si escau, aprovació dels dictàmens següents:
- Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de salut pública
- Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del territori i urbanisme
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

Sessió 03/2010, de 16 de març
Debat i, si escau, aprovació de la proposta de Reglament del CES
Informació sobre el Campus d’excel·lència i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’ordre del dia del Ple de 24 de març de 2010
Informació sobre l’activitat de la Presidència

-

-

Sessió 04/2010, de 20 d’abril de 2010
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 6/2010 relatiu a l’Avantprojecte de llei de funció pública
de les administracions públiques de les Illes Balears
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
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-

-

-

Debat sobre la proposta d’elaboració d’un dictamen sobre la proposició de llei de declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro, presentada per
CCOO i Macià Blàzquez, i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 05/2010, de 20 de maig de 2010
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 7/2010 relatiu a l’Avantprojecte de llei d’habitatge
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 8/2010 relatiu a Projecte de decret pel qual es regula el
procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament
del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 9/2010 relatiu al Projecte de decret de modificació del
Decret 93/2004, de fórmules magistrals i preparats oficinals
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 10/2010, relatiu a l’Avantprojecte de llei d’igualtat de
dones i homes de les Illes Balears
Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de 2010
Informació sobre els projectes i estudis i curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 06/2010, de 15 de juny de 2010
Debat i, si escau, aprovació del Dictamen 11/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual
s’introdueixen mesures transitòries en el Pla d’habitatge de les Illes Balears
Informació sobre la finalització del segon mandat CES
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’ordre del dia del Ple:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació sobre la finalització del segon mandat del CES
3. Aprovació parcial de l’Informe d’activitats del primer semestre de 2010
4. Debat i, si escau, aprovació dels dictàmens 12/2010, 13/2010 i 14/2010
5. Proposta i, si escau, nomenament, d’un membre titular del grup II de la Comissió Permanent
6. Informació sobre els projectes en curs i presa dels acords que pertoquin
9. Informació sobre l’activitat consultiva
10. Informació sobre l’activitat de la Presidència
11. Torn obert de paraules
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 07/2010, de 27 de juliol de 2010
Informació i, si escau, aprovació de l’execució pressupostària del segon trimestre
Debat i aprovació del Dictamen 15/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i es crea
la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears
Debat i aprovació del Dictamen 16/2010, relatiu al Projecte d’ordre per la qual es modifica
l’Ordre de la consellera d’Agricultura i Pesca de 3 d’agost de 2004, per la qual es regula la
denominació “vi de la terra de Formentera” per a la designació de vins de taula produïts a l’illa de
Formentera
Debat i aprovació del Dictamen 17/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques
Informació sobre nomenaments de consellers CES
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 08/2010, de 21 de setembre de 2010
Debat i si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 18/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual es regulen els procediments d’adjudicació d’habitatges protegits per part de l’Institut Balear
de l’Habitatge (IBAVI)
Informació sobre l’activitat consultiva
Informació sobre l’ampliació de les assignacions als grups I i II
Informació sobre la proposta de pressuposts de 2011
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-

-

Informació sobre la segona trobada de CES autonòmics a Menorca, i presa dels acords que
pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’Ordre del dia del Ple de 6 d’octubre
Sessió 09/2010, de 19 d’octubre
Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre la proposta de pressuposts de 2011 i adopció dels acords que pertoquin
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 22/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de determinats aspectes de la Llei de ports de les Illes Balears.
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 23/2010, relatiu al Projecte de decret de declaració de
zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de
seguiment i control del domini hidràulic.
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 24/2010, relatiu al Projecte de reglament per a la
regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil en l’àmbit territorial de Formentera
Informació sobre l’activitat consultiva i adopció dels acords que pertoquin.
Informació sobre la presentació de la Memòria i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 10/2010, de 16 de novembre
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 25/2010, relatiu al Projecte de decret pel qual
s’estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d’establiment i de
prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable, i la simplificació dels
procediments administratius en matèria turística.
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 26/2010, relatiu al Projecte de decret regulador dels
serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.
Debat sobre l’estudi sobre el sistema sanitari i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre els projectes i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
Sessió 11/2010, de 9 de desembre
Aprovació de l’acta de la sessió anterior (16 de novembre de 2010)
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 27/2010, relatiu a l’Avantprojecte de llei de Carta de
Drets Socials de les Illes Balears.
Informació sobre els pressuposts 2011
Debat sobre l’estudi sobre el sistema sanitari i adopció dels acords que pertoquin
Informació sobre l’ordre del dia del Ple
Informació sobre la proposta del conseller Macià Blázquez Salom en relació als dictàmens que es
sol·liciten al CES
Informació sobre els treballs i estudis en curs i presa dels acords que pertoquin
Informació sobre l’activitat de la Presidència
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES

-

Sessió E01/2010, de 3 de març
Debat i si escau, aprovació del Dictamen 3/2010 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del
territori i urbanisme
1.3.4 Les comissions de treball

1.3.4.1 Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèries de les quals s’ocupa:
- Economia i fiscalitat
- Unió Europea, desenvolupament regional i cooperació al desenvolupament (fons estructurals,
programes europeus)
- Agricultura i pesca
- Polítiques sectorials i de medi ambient
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El temes tractats per la Comissió han estat:
• 17 de febrer
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 3/2010, relativa a l’Avantprojecte de llei
d’ordenació del territori i urbanisme de les Illes Balears
- Informació sobre el diagnòstic d’innovació en els sectors manufacturers tradicionals de les Illes
Balears, de la Direcció General d’R+D+I del Govern de les Illes Balears
• 12 de març
- Informació sobre el diagnòstic d’innovació en els sectors manufacturers tradicionals de les Illes
Balears, de la Direcció General d’R+D+I del Govern de les Illes Balears, a càrrec de Miquel Bibiloni
Brotad
• 30 de març
- Debat sobre el diagnòstic d’innovació en els sectors manufacturers tradicionals de les Illes Balears
i elaboració de propostes
• 12 de maig
- Debat i si escau aprovació de la Proposta de dictamen 7/2010, relativa a l’Avantprojecte de llei
d’habitatge
•
9 de juny
- Debat i si escau aprovació de la Proposta de dictamen 11/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual s’introdueixen mesures transitòries en el Pla d’Habitatge de les Illes Balears
- Debat i si escau aprovació de la Proposta de dictamen 13/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual es deroga el Decret 149/1997, de 21 de novembre, pel qual es reconeix la denominació
geogràfica “Gin de Menorca” i se n’aprova el Reglament i al Projecte d’ordre pel qual es reconeix la
indicació geogràfica “Gin de Mahón” i se n’aprova el Reglament
• 14 de setembre
- Proposta de dictamen 18/2010, relativa al Projecte de decret pel qual es regulen els procediments
d’adjudicació d’habitatges protegits per part de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
• 23 de setembre
- Proposta de dictamen 19/2010 relativa al Projecte de decret de criteris generals sobre modes
d’explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat.
- Proposta de dictamen 20/2010 relativa al Projecte de decret pel qual es regula el Consell Balear de
Transports Terrestres.
- Proposta de dictamen 21/2010, relativa al Projecte de decret pel qual es regula el Comitè Balear
de Transport per Carretera i es crea el Registre d’Associacions Professionals de Transportistes i
Empreses d’Activitats Auxiliars i Complementàries del Transport amb implantació a les Illes
Balears.
• 14 d’octubre:
- Proposta de dictamen 22/2010, relativa al Projecte de decret d’aprovació del reglament de
desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les
Illes Balears.
- Proposta de dictamen 23/2010, relativa al Projecte de decret de declaració de zones vulnerables
per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i
control del domini públic hidràulic
• 10 de novembre:
- Proposta de dictamen 25/2010, relativa al Projecte de decret pel qual s’estableixen les disposicions
generals necessàries per facilitar la llibertat d’establiment i de prestació de serveis turístics, la
regulació de la declaració responsable, i la simplificació dels procediments administratius en
matèria turística.
- Proposta de dictamen 26/2010, relativa al Projecte de decret regulador dels serveis d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives
1.3.4.2 Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals
Matèries de les quals s’ocupa:
- Ocupació i Seguretat Social
- Polítiques actives per a l’ocupació
- Relacions laborals, riscs laborals
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-

Formació professional i polítiques d’ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió
Europea

Les reunions de la Comissió han estat:
• 23 de febrer
- Informació i debat sobre la proposta presentada pel Sr. Erik Monreal, i presa dels acords que
pertoquin.
• 14 d’abril
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 6/2010 relativa a l’Avantprojecte de llei de
funció pública de les administracions públiques de les Illes Balears
- 21 de juliol. Proposta de dictamen 15/2010 relativa al Projecte de decret pel qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i es crea
la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears
1.3.4.3. Comissió de Treball d’Àrea Social
Matèries de les quals s’ocupa:
- Salut i consum
- Assumptes socials
- Polítiques d’igualtat
- Polítiques d’integració
- Educació i Cultura
El 2010 la Comissió s’ha reunit:
• 2 de febrer
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 1/2010, relativa al Projecte de decret
sobre els drets d’informació dels usuaris de centres docents que imparteixen ensenyaments que no
condueixen a l’obtenció d’un títol amb validesa acadèmica oficial
• 19 de febrer
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 2/2010, relativa a l’Avantprojecte de llei
de salut pública
• 31 de març
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 4/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual es regula el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de
protecció dels serveis, i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia
i Atenció a la Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea la
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 5/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d’establir la participació
econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la
Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears i concretar les prestacions
econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).
• 10 de maig
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 8/2010, relativa al Projecte de decret pel
qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i
el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears.
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 9/2010, relativa al Projecte de Decret pel
qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats
oficinal
• 17 de maig
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 10/2010, relativa a l’Avantprojecte de llei
d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears
• 16 de juny
- Debat i, si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 12/2010, relativa al Projecte de reglament
del Consell d’Eivissa per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l’àmbit
territorial d’Eivissa
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•
•

Debat i si escau, aprovació de la Proposta de dictamen 14/2010, relativa al projecte de decret pel
qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit territorial de les Illes
Balears
14 d’octubre. Proposta de dictamen 24/2010, relativa al Projecte de reglament del Consell de
Formentera per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l’àmbit territorial
de Formentera
1 de desembre. Proposta de dictamen 27/2010, relativa a l’Avantprojecte de llei de Carta de drets
socials de la Comunitat autònoma de les Illes Balears
1.3.5. La Presidència i la Vicepresidència

1.3.5.1. El president
D’acord amb l’article 10 de la Llei reguladora del CES i l’article 10 del seu Reglament d’organització i
funcionament, 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 president tindrà el tractament d’Honorable Senyor i no pot percebre més d’una retribució amb
càrrec als pressuposts de cap altra administració pública. Si el president du a terme una activitat
remunerada, desplegarà la seva funció en règim de caràcter no retribuït. En aquest darrer cas, no es
consideren retribució les indemnitzacions d’assistència, de desplaçament i per quilometratge.
El primer president del CES fou Francesc Obrador i Moratinos. En la Comissió Permanent de 30
d’agost de 2006, el president Obrador dimití i fou rellevat en funcions pel vicepresident 1r, Josep Oliver
Marí. En el Ple de dia 24 de gener de 2007 va ser elegit com a segon president del CES Llorenç Huguet
Rotger. El Govern el va nomenar pel Decret 3/2007, de 26 de gener (BOIB núm. 17, de 3 de febrer de
2007) i va prendre possessió del càrrec el dia 7 de febrer, davant el Ple.
Correspon al president del Consell Econòmic i Social l'exercici de les funcions següents:
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.
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 d’acord amb els principis de publicitat,
concurrència i transparència, i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i la
normativa que la desplegui.
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) Exercir les facultats en matèria de personal reconegudes en la legislació vigent.
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.
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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
El Consell Econòmic i Social té dos vicepresidents elegits pel Ple per majoria simple en votació secreta,
a proposta, cada un 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:
-

Mateu Alorda Pascual, elegit el 26 de juliol de 2001
Manuel Cámara Fernández, elegit el 17 de desembre de 2003
Fernando Galán Guerrero, elegit el 29 de juny de 2005
Margarita Bárez Moreno, elegida en la sessió constitutiva del segon mandat, el 28 de juliol de
2006
Macià Bibiloni Oliver, des del 24 de març de 2010

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.
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 determinarà un torn anual entre els
vicepresidents que començarà per aquell que la Comissió Permanent designi.
Els vicepresidents seran informats regularment pel president sobre la direcció de les activitats del
Consell i li prestaran la seva col·laboració en tots aquells assumptes per als quals siguin requerits i a
més,
a) En l’elaboració de l’ordre del dia del Ple i la Comissió Permanent
b) En l’elaboració de la proposta anual de pressuposts del Consell
c) En la interpretació i proposta de modificació del Reglament d’aquest Consell
d) En la decisió d’encetar l’elaboració d’un estudi o informe per iniciativa pròpia, quan aquesta decisió
s’hagi d’adoptar a instància del president d’acord amb el que disposa l’article 36.1.a) del Reglament
Per tal que la funció de col·laboració dels vicepresidents sigui efectiva, el president es reunirà amb els
vicepresidents amb una periodicitat mensual i amb anterioritat a la convocatòria de les sessions del Ple
i la Comissió Permanent. En aquestes reunions informatives amb els vicepresidents, el president podrà
citar els coordinadors dels grups del CES.
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. Es troba regulada en l’article 12 de la Llei
reguladora del CES i 14 del seu Reglament d’organització i funcionament.
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. Des de la creació del CES i fins a
juliol de 2007 el càrrec fou ocupat per Pere Aguiló Crespí. Des de la publicació del Decret 148/2007,
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de 21 de desembre (BOIB núm. 195 ext., de 28 de desembre), exercí el càrrec Núria García Canals fins
al seu cessament, el 16 de gener de 2010 (Decret 3/2010, de 15 de gener; BOIB núm. 7, de 16 de
gener).
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. En la sessió de 26 de
gener de 2010, la Comissió Permanent va aprovar designar com a suplent Àngels Bellinfante Torres,
assessora jurídica del CES, fins que es produís el nomenament d’un titular de la Secretaria General.
Aquest acord es va publicar al BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2010.
Finalment, i en virtut del Decret 114/2010 de nomenament, Àngels Bellinfante fou nomenada
secretària general (BOIB núm. 166, de 16 de novembre).
Les funcions del secretari general són les següents:
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.
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) Assessorar jurídicament, amb l’assistència dels serveis tècnics, el Consell i els seus òrgans.
k) 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.
La persona titular de la Secretaria General té la consideració orgànica d’alt càrrec de l’Administració de
la CAIB.
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ANNEXOS DEL CAPÍTOL I
ANNEX I. COMPOSICIÓ DEL PLE. TITULARS I SUPLENTS
Grup I: associacions empresarials
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Organització o
institució
CAEB

Josep Oliver Marí

Juan Bufí Arabí

Isabel Guitart Feliubadaló

Alfonso Meaurio Flamen

CAEB

Vicenç Tur Tur

Salvador Servera Jaume

CAEB

Miquel Vidal Fullana

Ana Reguera Rodríguez

CAEB

Manuel Gómez López

Jaime Bauzá García

CAEB

Antonio Vilella Paredes

Miquel Perelló Quart

CAEB

Alfonso Ribas Prats

Jaume Vidal Ladaria

CAEB

Gabriel Rosselló Homar

Mateo Oliver Monserrat

CAEB

Josep Martí Fortuny Gomila

Josep Sintes Vinent

CAEB

Francesc Horrach Estarellas

Joan Josep Díez Moya

PIMEB

Mariano Riera Riera

Joan Serra Mayans*

PIMEB

Pau Seguí Pons

Antoni Juaneda Anglada

PIMEB

Grup II: organitzacions sindicals
MEMBRES TITULARS

*

MEMBRES SUPLENTS

Organització o
institució

Macià Bibiloni Oliver

Júlia Sánchez Moreno

CCOO

Manolo Pino Pertierra

Carmen Díaz de la Jara

CCOO

Francesc Mellado Serra

Ginés Díez González

CCOO

Diana Borràs Rhodes

Ernest Surià Ruiz

CCOO

Silvia Montejano Cofreces

Agustina Canosa Valdomar

CCOO

Manuel Pelarda Ferrando

Joan Huguet Amengual

UGT

Margarita Bárez Moreno

Tomás Casado Sánchez

UGT

Juan Herranz Bonet

Antonio Copete González

UGT

Joana M. Alorda Fiol

Maite Silva Sánchez

UGT

Aurelio Martínez Guerrero del Peñón

Francesc Mulet Clodover

UGT

M. del Carme Orte Socias

Ma Carmen Santamaría Pascual

UGT

Carlos Moreno Gómez

Miguel Ángel Bordoy Garí

UGT

Incompatibilitat sobrevinguda
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Grup III: organitzacions sectorials i institucions
MEMBRES TITULARS

MEMBRES SUPLENTS

Sector o institució

Gabriel Company Bauzà

Gabriel Torrens Llabrés

Sector agrari

José Quintana Fullana

Rafael Mas Piedecausa

Sector pesquer

Pere Albertí Huguet

Jerònima Bonafé Ramis

Economia social

Claudia de Haro Porres

Consumidors i usuaris

Antoni Llull Gilet

Rafel Crespí Cladera

Universitat de les Illes
Balears

Pedro Bofill Contreras

Joan Rotger Seguí*

Entitats locals

Macià Blázquez Salom

Carlos Zayas Mariategui

Protecció medi ambient

Miquel Alenyà Fuster
María del Pilar Sánchez-Cuenca
López*

Govern de les Illes Balears
Mercedes Vacas Guerrero

Javier Tejero Isla

Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

Santiago Ferrer Costa

Maria Torres Bonet

Consell Insular d’Eivissa

Sergio Colomar Mayans

Pablo Serra Serra

Consell Insular de
Formentera

ANNEX II. CANVIS EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE
 Decret 7/2010, de 22 de gener, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears integrats en el Grup III. Es nomena Bartomeu Escandell Tur com a suplent pel
Consell Insular de Formentera (BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2010).
 Decret 47/2010, de 12 de març, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears, integrats en el Grup III. Cessen Miquel Juan i Ferrer i Bartomeu Escandell Tur
com a consellers titular i suplent respectivament en representació del Consell de Formentera i es
nomena Sergio Colomar Mayans com a conseller titular i Pablo Serra Serra com a suplent (BOIB
núm.45, de 18 de març).
 Decret 58/2010, de 16 d’abril, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, integrats en el Grup II. Disposa el cessament de Llorenç Pou Garcias, com a
conseller titular, i d’Aurelio Martínez Guerrero del Peñón com a suplent. Nomena Aurelio
Martínez Guerrero del Peñón, conseller titular, i Francesc Mulet Clodover, suplent (BOE núm. 62,
de 24 d’abril).
 Decret 88/2010, de 9 de juliol, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, integrats en el Grup II (BOIB núm. 107, de 17 de juliol). Disposa el cessament
dels consellers titulars per CCOO Rafael Borràs Ensenyat i Victòria Ferrer Pérez, que varen ser
substituïts per Francesc Mellado Serra i Silvia Montejano Cofreces, respectivament. També
nomena els seus suplents, Ernest Surià Ruiz i Agustina Canosa Valdomar.

*

Incompatibilitat sobrevinguda
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ANNEX III. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)
3. Juan Herranz Bonet (grup II - UGT)
4. Francesc Mellado Serra grup II - CCOO)
5. Miquel Alenyà Fuster (grup III – expert Govern)
6. Javier Tejero Isla (grup III – Consell de Menorca)

1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II - CCOO)
5.
(grup III)
6.
(grup III)

ANNEX IV. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL
Comissió d’Economia, Desenvolupament Regional I Medi Ambient
President: Vicenç Tur Tur
Membres titulars:

Membres suplents:

1. José Oliver Marí (grup I - CAEB)
2. Vicenç Tur Tur (grup I - CAEB)
3. Juan Herranz Bonet (grup II – UGT)
4. Macià Bibiloni Oliver (grup II - CCOO)
5. Santiago Ferrer Costa (grup III – expert Govern)
6. Macià Blàzquez Salom (grup III – medi ambient)

1. Miquel Vidal Fullana (grup I - CAEB)
2. Alfonso Meaurio Flamen (grup I - CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - UGT)
4. Manolo Pino Pertierra (grup II – CCOO)
5. Pedro Bofill Contreras (ent. locals - grup III)
6.
(grup III)

Comissió d’Ocupació i Relacions Laborals
President: Pere Albertí Huguet
Membres titulars:

Membres suplents:

1. Isabel Guitart Feliubadaló (grup I - CAEB)
2. Manuel Gómez López (grup I - CAEB)
3. Manuel Pelarda Ferrando (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II - CCOO)
5. Javier Tejero Isla (grup III - Consell de Menorca)
6. Pere Albertí Huguet (grup III – economia social)

1. Miquel Perelló Quart (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB)
3. Joana Mª Alorda Fiol (grup II – UGT)
4. Silvia Montejano Cofreces (grup II – CCOO)
5.
(grup III)
6.
(grup III)

Comissió d’Àrea Social
Presidenta: Carme Orte Socias
Membres titulars:
1. Josep Fortuny Gomila (grup I - CAEB)
2. Gabriel Rosselló Homar (grup I - CAEB)
3. Mª del Carme Orte Socias (grup II - UGT)
4. Francesc Mellado Serra (grup II - CCOO)
5.
(grup III )
6. Claudia de Haro Porres (grup III – ass.
consumidors)
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Membres suplents:
1. Jaime Bauzá García (grup I - CAEB)
2. Salvador Servera Jaume (grup I - CAEB)
3. Margarita Bárez Moreno (grup II – UGT)
4. Agustina Canosa Valdomar (grup II - CCOO)
5.
(grup III)
6.
(grup III)
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CAPÍTOL SEGON: LES FUNCIONS DEL CES
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, com també projectes de decret del
Govern de les Illes Balears i de reglament dels consells insulars, independentment de la
denominació que adoptin, sempre que els esmentats avantprojectes i projectes regulin de forma
directa i estructural 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 d’ordre de les conselleres i dels consellers del Govern de les Illes Balears i de
disposicions reglamentàries dels consells insulars, no inclosos en l’apartat a), incís primer,
d’aquest article, 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 dictàmens, informes o estudis, a sol·licitud del Govern, dels consells insulars o a 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.
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 i els consells insulars, en les matèries socioeconòmiques, laborals o d’ocupació i, en segon lloc,
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 67/2010, de 28 de maig.
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”.
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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 6/2002, 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 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 9/2002, on es diu: “(…) no consta en l’expedient normatiu tramés
per la conselleria sol·licitant que s’hagin dut 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 reglament així
com avantprojectes de llei que regulin, d’una banda, l’organització i el funcionament del CES i d’altra,
matèries socioeconòmiques, 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 d’ordre de les conselleres i consellers del Govern
de les Illes Balears i les disposicions reglamentàries dels consells insulars, sempre que no regulin de
manera directa i estructural matèries socioeconòmiques i laborals i d’ocupació.
Què s’ha d’entendre per avantprojecte de llei , per projecte de decret i de reglament?
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.
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.
Tant els avantprojectes de llei com els projectes de decret i de reglament 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 4/2002, el Consell
afirma que “[l]a Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, no concreta de manera
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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 6/2002 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”.
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?
Els titulars de les conselleries del Govern de les Illes Balears i els presidents o presidentes dels consells
insulars, segons l’art. 31 del Reglament del CES.
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.
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.
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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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 (vegeu l’apartat de normativa actualitzada).
2.2. ELS DICTÀMENS EMESOS EL 2010 PEL PLE I PER LA COMISSIÓ PERMANENT
Dictamen 01/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
sobre els drets d'informació dels usuaris de centres docents que imparteixen ensenyaments que
no condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa acadèmica oficial
Data d’aprovació: 11/02/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 87/2010, de 25 de juny, sobre els drets d’informació dels
usuaris dels centres docents que imparteixen ensenyaments que no condueixen a l’obtenció d’un títol
amb validesa acadèmica oficial (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)



Dictamen 02/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei de salut pública de les Illes Balears
Data d’aprovació: 23/02/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 8 de febrer aprova el Projecte de llei. Llei
16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 4 de gener de
2011)



Dictamen 03/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes Balears.
Data d’aprovació: 03/03/2010
Comissió de treball: economia, desenvolupament regional i medi ambient
Matèria: urbanisme. Territori
Sol·licitant: Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 23 d'abril de 2010 aprova el Projecte de llei



Dictamen 04/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte decret per
regular el procediment de reconeixement de la situació de dependència, intensitat de protecció
dels serveis, i el règim de compatibilitat de les prestacions del SAAD a Balears
Data d’aprovació: 12/04/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: assumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis
generals del procediment de reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció
dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la
Dependència en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)
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Dictamen 05/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte decret per
regular els criteris per calcular la capacitat econòmica a fi d'establir la participació econòmica dels
beneficiaris de les prestacions assistencials de la Xarxa Pública del SAAD
Data d’aprovació: 12/04/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: assumptes socials. Benestar social, desenvolupament social, serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per
calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones
beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (BOIB núm. 99, de 3 de juliol)



Dictamen 06/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei de la funció pública de les administracions públiques de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20/04/2010
Comissió de treball: ocupació i relacions laborals
Matèria: funció pública
Sol·licitant: Conselleria d’Interior, Funció Pública i Innovació
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern de 30 d'abril de 2010 aprova el Projecte de llei


Dictamen 07/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'habitatge
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: economia, desenvolupament regional i medi ambient
Matèria: habitatge – construcció - urbanisme
Sol·licitant: Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 08/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments
sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes
Balears
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment
d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de
Centres, Serveis i Establiments sanitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 7 de setembre)


Dictamen 09/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats
oficinals
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: sanitat
Sol·licitant: Conselleria de Salut i Consum
Estat de tramitació de la norma: Decret 101/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret
93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals (BOIB núm. 131, de 7 de
setembre)



Dictamen 10/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Avantprojecte de
llei d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears
Data d’aprovació: 20/05/2010
Comissió de treball: àrea social
Matèria: dona
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Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: el Consell de Govern d’11 de juny de 2010 aprova el Projecte de llei
Dictamen 11/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'introdueixen mesures transitòries en el Pla d'Habitatge de les Illes Balears
Data d’aprovació: 21/06/2010
Comissió de treball: Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: habitatge
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 97/2010, de 30 de juliol, pel qual s'introdueixen mesures
transitòries en el Pla d'Habitatge de les Illes Balears (BOIB núm. 116, de 7 d’agost)



Dictamen 12/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al projecte de
reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l'àmbit territorial de
l'illa d'Eivissa
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Àrea Social
Matèria: joventut. Infància, menors. Lleure, oci. Temps lliure
Sol·licitant: Consell Insular d’Eivissa
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació


Dictamen 13/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es deroga el Decret 149/1997, i el Projecte d'ordre pel qual es reconeix la indicació
geogràfica "Gin de Mahón" i se n'aprova el Reglament
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: agricultura
Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura i Pesca
Estat de tramitació de la norma: Ordre del Conseller de presidència de 26 de novembre de 2010 per la
qual es reconeix la indicació geogràfica ‘Gin de Mahón’ i se n’aprova el Reglament (BOIB núm. 176, de
2 de desembre)


Dictamen 14/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 23/06/2010
Comissió de treball: Àrea Social
Matèria: educació
Sol·licitant: Conselleria d’Educació i Cultura
Estat de tramitació de la norma: Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres
integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears



Dictamen 15/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives i es crea la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: organitzacions empresarials. Sindicalisme
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 16/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte d'ordre
per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 3 d'agost de 2004, per la
qual es regula la denominació "vi de la terra de Formentera" per a la de vins de taula produïts a
l'illa de Formentera
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: agricultura
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Sol·licitant: Conselleria de Presidència
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
Dictamen 17/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques
Data d’aprovació: 27/07/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: urbanisme. Arquitectura. Edificació. Ciutats.
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Estat de tramitació de la norma: Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 157 EXT., de
29 d’octubre)



Dictamen 18/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regulen els procediments d'adjudicació d'habitatges protegits per part de l'Institut
Balears de l'Habitatge (IBAVI)
Data d’aprovació: 21/09/2010
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


Dictamen 19/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
de criteris generals sobre modes d'explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: Decret 9/2011, d’11 de febrer, de principis generals sobre modes
d’explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat (BOIB núm. 25, de 19 de febrer)



Dictamen 20/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual es regula el Consell Balear de Transports Terrestres
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 21/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
que regula el Comitè Balear de Transport per Carretera i del Registre d'Associacions
Professionals de Transportistes i empreses d'Activitats Auxiliars i Complementàries del
Transport amb implantació a les Illes Balears
Data d’aprovació: 06/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació



Dictamen 22/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei
10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: transports. Comunicació
Sol·licitant: Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
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Estat de tramitació de la norma: Decret 11/2011, de 18 de febrer, d’aprovació del reglament de
desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes
Balears (BOIB núm. 27, de 22 de febrer)
Dictamen 23/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
de declaració de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el
seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic de les Illes Balears
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: medi ambient
Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Estat de tramitació de la norma: Decret 116/2010, de 19 de novembre, de determinació i delimitació
de zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de
seguiment i control del domini públic hidràulic (BOIB núm. 170, de 23 de novembre)



Dictamen 24/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, sobre el projecte de
reglament per a la regulació de les activitats de temps lliure infantil i juvenil a l'àmbit territorial de
l'illa de Formentera
Data d’aprovació: 19/10/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: oci-lleure. Temps lliure. Recreació
Sol·licitant: Consell Insular de Formentera
Estat de tramitació de la norma:pendent d’aprovació


Dictamen 25/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s'estableixen les disposicions generals per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació
de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments
administratius
Data d’aprovació: 17/11/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: turisme. Hoteleria. Restauració.
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball.
Estat de tramitació de la norma: Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s’estableixen les
disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d’establiment i de prestació de serveis turístics,
la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments administratius en matèria
turística (BOIB núm. 32, de 3 de març)



Dictamen 26/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics
i recreatives
Data d’aprovació: 17/11/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: oci-lleure. Temps lliure. Recreació
Sol·licitant: Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Estat de tramitació de la norma: Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels servies d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives (BOIB núm. 67, de 5 de
maig)



Dictamen 27/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l’Avantprojecte de
llei de Carta de drets socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data d’aprovació: 09.12.2010
Comissió de treball: Comissió de Treball de l’Àrea Social
Matèria: serveis socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: pendent d’aprovació
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Dictamen 28/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a l'Acord de
modificació de l'article quart i la disposició final de l'Ordenança fiscal de la taxa del tractament de
residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca
Data d’aprovació: 20.12.2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: fiscalitat
Sol·licitant: Consell Insular de Mallorca
Estat de tramitació de la norma: Acord del Ple del Consell de Mallorca de 23 de desembre de 2010
(BOIB núm. 191 ext., de 31 de desembre)



Dictamen 29/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu a relatiu al Projecte
de decret pel qual es regula la prestació per a persones que han estat sotmeses a tutela
administrativa
Data d’aprovació: 30/12/2010
Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: joventut. Assumptes socials
Sol·licitant: Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Estat de tramitació de la norma: Decret 26/2011, d'1 d'abril, pel qual es regula la prestació per a
persones que han estat sotmeses a tutela administrativa (BOIB núm. 53, de 9 d’abril)



Dictamen 30/2010, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, relatiu al Projecte de decret
pel qual s’estableixen les disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments
d'allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears
Data d’aprovació: 30/12/2010
Comissió de treball: Comissió de Treball d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: turisme. Hoteleria. Restauració.
Sol·licitant: Conselleria de Turisme i Treball
Estat de tramitació de la norma: Decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions generals de classificació de la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel,
hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears (BOIB núm. 46 ext., de 30 de març)



2.3. PUBLICACIONS I ALTRES
Durant el 2010 s’han presentat les publicacions següents, editades el 2009:
Tarabini Castellani Aznar, Margarita
Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis : problemas de
legalidad / Margarita Tarabini-Castellani Aznar
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
152 p. ; 30 cm
II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2009D.L.: PM 3137-2009
ISBN: 978-84-613-7288-1
Cardona Pons, Federico
La pesca de recreo y el turismo / Federico Cardona Pons
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
30 p. : il., gràf., taules ; 30 cm
Accèssit del II Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
D.L. PM 3136-2009
ISBN: 978-84-613-7289-8
Normes socials a les Illes Balears : 2009 / Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Palma : Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, 2009
744 p. ; 24 cm
D.L. PM 3132-2009
ISBN 978-84-613-7287-4
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S’han editat, al llarg del 2010, les següents publicacions:
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Informe d'activitats 2009 -- Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, [2009]
11 p. ; 22 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 1626-2003
ISSN: 1889-5093
Memòria del CES 2009 : Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears -- Palma : Consell
Econòmic Social de les Illes Balears, 2009 (Palma de Mallorca : amadip.esment)
690 p. ; 24 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 2783-2003
ISSN: 1889-9250
Catàleg de publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (2002-2010)
Palma : Consell Econòmic Social de les Illes Balears, 2010
[50] p. ; 14 x 15 cm. + 1 cd-card
D.L. PM 174-2011
2.4. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Des del CES hem donat una passa endavant cap a la implantació dels mitjans electrònics en les
relacions amb les administracions publiques. D’una banda, el 28 de setembre hem incorporat el
registre administratiu del CES en la xarxa de registres electrònics de la Comunitat Autònoma. D’altra
banda, hem implantat la signatura electrònica del president i de la secretària general en les actes i
dictàmens. La combinació del registre electrònic i de la signatura electrònica ens permet notificar els
dictàmens sense haver-los d’imprimir i amb major celeritat. Així, els dictàmens número 21 a 27, el 29 i
el 30, han estat notificats als organismes sol·licitants per mitjans electrònics.
2.5. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA DEL CES SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIETAT
DE LES ILLES BALEARS 2009
Composició de la Comissió de Treball de l’elaboració de la Memòria 2009
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. Carlos Moreno Gómez (grup II - UGT)
4. Diana Borràs Rhodes (grup II – CCOO)
5. Javier Tejero Isla (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)
Les reunions de Comissió durant el 2010 foren:
•
-

21 de gener
Debat i, si escau aprovació de la possibilitat d’elaborar un text de suggeriments durant el primer
trimestre de l’any, a partir de les dades i sèries de la Memòria del CES.
Debat i, si escau aprovació d’unes línies que serveixin com a pautes en el procés d’elaboració i
aprovació de la Memòria, sota els criteris de flexibilitat, cooperació i potenciació de l’ús de les
eines de comunicació electrònica.
Debat i si escau, aprovació de la proposta d’índex i col·laboradors inicial, la qual ha de ser
tramesa a les comissions de treball a principi de l’any 2010 per tal que facin les aportacions que
considerin adients abans de l’aprovació definitiva de l’índex
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 de febrer
Presentació i debat sobre els suggeriments presentats pels consellers i comissions de treball i presa
dels acords que pertoquin.
Informació sobre els acords adoptats en la Comissió Permanent relatius a les propostes
plantejades per aquesta Comissió i presa dels acords que pertoquin.
21 de juny
Presentació dels apartats disponibles del primer capítol de la Memòria del CES, i recollida dels
primers suggeriments
5 de juliol
Revisió de les modificacions i correccions de l’índex anunciades en la darrera sessió d’aquesta
Comissió i adopció dels acords que pertoquin.
Revisió del capítol I de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit pels membres de la
Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Presentació dels apartats disponibles del segon capítol de la Memòria del CES
12 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit
pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Revisió del capítol II de la Memòria amb les esmenes presentades per escrit pels membres de la
Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Presentació dels apartats disponibles del tercer capítol de la Memòria del CES
19 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I i II de la Memòria amb les esmenes presentades per
escrit pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
26 de juliol
Revisió dels apartats pendents del capítol I i II de la Memòria amb les esmenes presentades per
escrit pels membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
8 de setembre
Revisió final del capítol III de la Memòria del CES, amb les esmenes presentades per escrit pels
membres de la Comissió, i adopció dels acords que pertoquin.
Debat i, si escau, aprovació definitiva de la proposta de Memòria del CES 2009, per a posterior
elevació al Ple.
15 d’octubre
Debat i, si escau, aprovació de la proposta de presentació de la Memòria del CES 2009.
12 de novembre
Valoració de la Memòria 2009 i presentació de propostes per a la Memòria 2010
Informació sobre els apartats 3 i 4 de l’article 7 del Reglament del CES i presentació de propostes
22 de novembre
Compareixença del director de l’Ibestat per informar sobre el Pla estadístic 2010-2011
Presentació de propostes per a la Memòria 2010 i adopció dels acords que pertoquin
Situació dels consellers i col·laboradors arrel del nou Reglament del CES
1 de desembre
Presentació de propostes per a la Memòria 2010 i adopció dels acords que pertoquin

El grup de treball de salut de la Memòria es va reunir el 5 de juliol per a la revisió del primer esborrany
de l'Apartat de Salut de la Memòria. Els components del grup són:
- Joan Llobera Cànaves
- Josep M. Vicens Gómez
- Josep Mateu Sbert
- Antònia Galmés Truyols
- Pilar Sánchez Cuenca López
- Josep M. Carbonero Malbertí
- Carlos Moreno Gómez
2.6. CELEBRACIÓ DE CONVENIS, CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS, COMPAREIXENCES I
SEMINARIS EN EL CES
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•

25 de gener. El president del Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya, Marcos Peña Pinto,
presenta l’Informe 01/09 elaborat per aquesta institució sobre “Sistema Educativo y Capital
Humano”, a la sala de plens del Parlament de les Illes Balears. Prèviament el president Antich rebé
en audiència el Sr. Peña, acompanyat pel conseller d’Economia i Hisenda, la consellera de Treball
i Formació i el conseller d’Educació, a més del president Huguet, el vicepresident 1r del CES i la
consellera Carme Orte, presidenta de la Comissió de Treball d’Àrea Social i el cap de gabinet del
president Peña, Francisco González de Lena. La mesa de la presentació la formaren: el president
Huguet, la presidenta del Parlament, M. Antònia Munar, el president Peña i la consellera Orte.

El president Huguet, la presidenta Munar i el president Peña

Vista de l'acte de presentació de l'Informe sobre Sistema Educatiu del CES d’Espanya

Mesa de presentació de l’Informe sobre Sistema Educatiu del CES d’Espanya

Els integrants de la mesa de presentació, d’esq. a dr.,: L. Huguet, M. A. Munar, C. Orte i M. Peña

•

18 de febrer. Acte de presentació de les publicacions del II Premi d’investigació del CES, a la sala
d’actes de la Conselleria de Salut i Consum, de Palma. Els treballs premiats foren:
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PRIMER PREMI ex-aequo
Fundación Kovacs. El proceso completo de I+D+i de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y
espalda
Margarita Tarabini-Castellani Aznar. Professora titular d’Universitat de l’Àrea de Dret del Treball
del departament de Dret Públic de la UIB
Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis: problemas de legalidad –
amb publicació del treball
ACCÈSSIT
Federico Cardona Pons. Investigador d’IMEDEA - Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
La pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector pesquero – amb publicació d’un extracte del
treball
Formaren la mesa de presentació, a més del president, el conseller de Salut i Consum, la rectora
de la UIB, Montserrat Casas Ametller, el director general de R+D+I del Govern de les Illes Balears,
Pere Oliver Reus i la secretària general suplent, Àngels Bellinfante Torres. Els premiats feren una
petita intervenció.

Acte de presentació d les publicacions del II Premi CES. Hi apareixen, d’esq. a dr., els premiats F. Cardona, M. TarabiniCastellani, el president Huguet, el conseller Thomàs, el director general Oliver, la rectora Casas, la secretària general Bellinfante i
el premiat F. Kovacs

Els premiats: F. Kovacs, M. Tarabini i F. Cardona

Els protagonistes de l'acte de presentació de les publicacions del II Premi d’Investigació del CES

•

24 de març. Margarita Nájera Aranzábal, gerent i comissionada del Govern d’Espanya del
Consorci per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma, i la consellera de Turisme, Joana
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M. Barceló, compareixeren davant el Ple del CES per informar sobre el Projecte de rehabilitació de
la Platja de Palma.

Compareixença de la consellera Barceló i la comissionada Nájera al Ple del CES

•

25 de març. Presentació del llibre Normes socials a les Illes Balears. Formaren la mesa de presentació
Llorenç Huguet Rotger, president del CES; Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum;
Andreu Horrach Torrens, Director General de Planificació i Formació de Serveis Socials de
la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i Àngels Bellinfante Torres (assessora
jurídica i secretària general suplent del CES).

Presentació de la publicació Normes Socials a les Illes Balears: A. Bellinfante, V. Thomàs, L. Huguet i A. Horrach

•

5, 6 i 7 de maig. Trobada de presidències i secretaries generales dels CES autonòmics i d’Espanya
que tingué lloc a Eivissa. El dia 6 es realitza a la sala d’actes del Consell Insular d’Eivissa una
Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu, amb el suport de la Direcció General d’Acció
Exterior i dins del marc dels actes de la Presidència espanyola de la Unió Europea, que seguí el
següent programa:
o
-

9 h. Discurs de benvinguda
M. Hble. Sr. Francesc Antich i Oliver, president de les Illes Balears
Hble. Sr. Xico Tarrés Marí, president del Consell Insular d'Eivissa
Il·lma. Sra. Lurdes Costa Torres, alcaldessa d’Eivissa
Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Hble. Sra. Joana Barceló Martí, consellera de Turisme del Govern de les Illes Balears
Hble. Sr. Pere Aguiló i Crespí, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears

o 9.30 h. El Turisme Social a la Unió Europea. Moderador: Sr. Jordi Bayona Llopis, director
general d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea del Govern de les Illes
Balears
- L'opinió del Consell Econòmic i Social Europeu (CESE). Sr. Bryan Cassidy, president de
la Secció INT -Mercat únic, producció i consum- del CESE
- El Projecte pilot de turisme social transnacional “Europe Senior Tourism”. Sr. Javier
Bustamante Moreno, president de la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i
les Tecnologies Turístiques (SEGITTUR)
o 10.30 h. Col·loqui
o 11.00 h. Pausa-cafè
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o La política de les comunitats autònomes. Moderador: Llorenç Huguet Rotger, president
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
- 11.30 h. La proposta defensada pel govern de les Illes Balears i la seva implementació.
Hble. Sra. Joana M. Barceló i Martí, consellera de Turisme del Govern de les Illes
Balears
- 11.50 h. La proposta defensada pel govern d'Andalusia. Sr. Antonio Muñoz Martínez,
director General de Planificació i Ordenació Turística. Conselleria de Turisme, Comerç i
Esport. Junta d'Andalusia
o 12.10 h. La visió del sector hoteler
- Sr. Juan Riera Ramon, president de la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i
Formentera (FEHIF)
o La visió dels sindicats
- 12.30 h. Sr. Gonzalo Fuentes Guerrero, representant de CCOO en el Consell Espanyol
de Turisme i secretari general de FECOHT Andalusia
- 12.50 h. Sr. Francisco Domínguez Villalón, secretari general de la Federació de
Comerç, Hostaleria - Turisme i Joc d'UGT (CHTJ-UGT)
o 13.10 h. Col·loqui
o Cloenda de les Jornades

Vista de la celebració de la Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu

Discursos de benvinguda de la Jornada oberta sobre Turisme Social Europeu: hi veiem, d’esq. a dr., la consellera Barceló, el
president Huguet, el president Antich, el president Tarrés, l’alcaldessa Costa i el conseller Aguiló
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•

28 de juny. La Comissió de Seguiment de l’Estudi de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels
serveis sanitaris de les Illes Balears (formada pels vicepresidents, els presidents de les comissions
de treball i els membres de la Comissió Permanent del CES a més dels experts que nomenin els
grups, en aquesta ocasió hi assistiren els consellers Josep Sintes i Carlos Moreno) es reuneixen
amb Guillem López Casasnovas, director de l’equip que ha elaborat l’Estudi.

•

6 d’octubre: la consellera de Turisme i Treball, Joana M. Barceló compareix, a petició del CES,
davant el seu Ple per exposar-hi la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears.

•

11 d’octubre. Presentació oficial de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes
Balears 2009 al president de les Illes Balears, Francesc Antich i Oliver i al conseller d’Economia i
Hisenda, Carles Manera i Erbina. La delegació del CES la formava el president, els dos
vicepresidents, la secretària general suplent i l’assessor econòmic i director de la Memòria.

Presentació oficial de la Memòria del CES 2009 al Govern.

•

25 d’octubre. El president, el vicepresident 2n, la secretària general suplent i el director de la
Memòria atenen els mitjans en una roda de premsa per presentar la Memòria sobre l’economia el
treball i la societat CES 2009.

•

26 d’octubre: es presenta la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2009 a la presidenta
del Parlament, Aina Rado. Formen la delegació del CES el president, el vicepresident 2n, la
secretària general suplent i el director de la Memòria.

Presentació a la presidenta del Parlament de la Memòria del CES 2009. D’esq. a dr.: À. Bellinfante, M. Bibiloni, A. Rado, l.
Huguet i F. Navinés

•

26 d’octubre: es presenta la Memòria sobre l’economia el treball i la societat CES 2009 al públic
interessat a la sala d’actes del Parlament. Formaren la Mesa de presentació: la presidenta del
Parlament, Aina Rado, el president Huguet, els dos vicepresidents, Josep Oliver i Macià Bibiloni,
el president de la Comissió de Treball d’Elaboració de la Memòria 2009, Antoni Llull, la secretària
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general suplent, Àngels Bellinfante, i el director de la Memòria, Ferran Navinés, qui va fer una
explicació detallada del seu contingut

La mesa de presentació de la Memòria CES 2009 la formaren (d’esq. a dreta): A. Llull, M. Bibiloni, A. Rado, L. Huguet, A.
Bellinfante i F. Navinés

•

28 d’octubre: comença a Maó la II Trobada de CES autonòmics i d’Espanya. El primer dia té lloc
una Jornada oberta sobre Sostenibilitat i Bones Pràctiques Mediambientals amb el següent
programa:
o
-

10 h. Inauguració
Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del CES de les Illes Balears
Excm. Sr. Marcos Peña Pinto, president del CES d’Espanya
Hble. Sr. Damià Borràs Barber, vicepresident del Consell Insular de Menorca i conseller
de Mobilitat.

o 10.30 h. La sostenibilitat és l’única alternativa
Il·lm. Sr. Santiago Hernández Fernández, president del CES d’Extremadura
o 11.00 h. Dictamen del CES, relatiu al sistema d’indicadors per a la gestió integrada de la
zona costanera (GIZC) de les Illes Balears. Primeres dades
- Sr. Ferran Navinés Badal, assessor econòmic del CES de les Illes Balears
- Sr. Joaquim Tintoré Subirana, director del SOCIB, Sistema d’Observació Costaner de
les Illes Balears
- Sr. David Carreras Martí, director en funcions de l’Observatori Socioambiental de
Menorca (OBSAM)
o 11.30 h. Pausa
o 12.00 h. Declaracions de Patrimoni de la Humanitat. Experiències
- Dalt Vila (Eivissa). Sra. Lurdes Costa Torres, alcaldessa d’Eivissa
- Serra de Tramuntana (Mallorca). Hble. Sra. Maria Lluïsa Dubon Pretus, consellera
executiva del Departament de Territori. Consell Insular de Mallorca
- Els casos de Canàries. Excm. Sr. Fernando Redondo Rodríguez, president del CES de
Canàries
- La Declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO. Hble. Sr. Joan Torres Faner. Conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i
Joventut. Consell Insular de Menorca
o Cloenda
- Sr. Bernat Aguiló Siquier, Director General d’Ordenació del Territori. Conselleria de
Medi Ambient i Mobilitat. Govern de les Illes Balears
- Hble. Sr. Joan Torres Faner. Conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut.
Consell Insular de Menorca
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Inauguració de la Jornada oberta sobre Sostenibilitat i Bones pràctiques mediambientals

Els presidents dels CES d'Espanya, de les Illes Balears i de Canàries (d’esq. a dreta) atenen els mitjans

•

17 de novembre: presentació de la Memòria CES 2009 al Consell Insular d’Eivissa. El president del
CES fou rebut per Tomàs Méndez Reyes, conseller titular del Departament de Finances
Corporatives. Acompanyaren en aquesta recepció al president del CES, Macià Bibiloni,
vicepresident 2n del CES; Enric Moreno, gerent CAEB Eivissa i Formentera; Carlos Eznarriaga,
secretari general de PIMEEF; Joan Bufí, conseller suplent CES per CAEB; Felipe Zarco Ortega,
secretari general Unió Insular Eivissa i Formentera, Santiago Ferrer Costa, conseller CES en
representació del Consell Insular d'Eivissa i Ferran Navinés Badal, assessor econòmic i director de
la Memòria. Acte seguit, es presentà la Memòria al públic interessat i a la premsa.

•

17 de novembre: presentació de la Memòria CES 2009 al Consell Insular de Formentera. El
president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer Ribas, rebé el president, el vicepresident 2n i
l’assessor econòmic, acompanyats per Jane Wenham, antiga consellera CES i presidenta PIME
Formentera; Consuelo López Melero, secretària d'organització Unió Eivissa i Formentera CCOO i
Pablo Serra Serra, conseller suplent CES en representació del Consell de Formentera. Just després,
l’assessor econòmic presentà les dades referides especialment a l’Illa al públic i als mitjans.

•

19 de novembre: es presenta la Memòria del CES 2009 al Consell Insular de Menorca. El president
del Consell i president del CES Menorca, Marc Pons Pons, rebé la delegació del CES formada pel
president; la secretària general; Josep M. Fortuny Gomila, conseller del CES i director de CAEB
Menorca; Antoni Juaneda Anglada, conseller CES i president PIMEB; Servando Pereira, secretari
general de la Unió Insular d’UGT i antic conseller CES, i José Quintana Fullana, conseller CES i
president de la Confraria de Pescadors, a més de l’assessor econòmic i director de la Memòria.
Més tard, es féu la presentació a la sala de plens del Consell de Menorca als mitjans de
comunicació i al públic assistent. El director de la Memòria exposà les dades més rellevants de la
Memòria referides a 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 I MITJANS DE COMUNICACIÓ
• 7 de gener. Assistència del president a la presentació de la revista Tot IB3.
• 12 de gener. El president va a la presentació de l’Enquesta de Salut de les Illes Balears, publicació de la
Conselleria de Salut i Consum.
• 17 de gener. El president assisteix al Ple extraordinari del Consell de Menorca amb motiu de la
Diada del Poble de Menorca.
• 18 de gener. Celebració a Palma del V Diàleg territorial del Comitè de les Regions de la Unió
Europea, amb assistència del president.
• 20 de gener. El president està entre els assistents a l’acte de proclamació i lliurament dels Premis
Ciutat de Palma 2009, atorgats per l’Ajuntament, i inauguració de l’exposició del Premi Ciutat
de Palma d’Arts Visuals
• 24 de febrer. El president és un dels convidats al concert que, amb motiu de la reunió informal de
Ministres de defensa de la Unió Europea, oferí l’Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de
Palma” al Conservatori Professional de Música de les Illes Balears.
• 25 de febrer. Té lloc a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca la conferència “Inversions
socialment responsables en els mercats financers: invertint en valors” per Jaime Silos, director de
Desenvolupament Corporatiu de Forética i director executiu de Spainsif. L’acte, al qual assistí el
president, s’emmarcà dins la Conferència Europea de Responsabilitat Social Empresarial i fou
organitzat per la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa.
• 28 de febrer. Se celebra l’acte institucional commemoratiu del Dia de les Illes Balears i el
lliurament dels Premis Ramon Llull i les medalles d’or de les Illes Balears, organitzat pel Govern de
les Illes Balears. El president es troba entre els assistents.
• 1 de març. El president va a l’acte commemoratiu de la Diada de les Illes Balears, organitzat pel
Parlament de les Illes Balears
• 2 de març. El president es reuneix amb la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del
Govern de les Illes Balears.
• 4 de març. El conseller de Treball i Formació, Pere Aguiló, acompanyat del cap de Gabinet,
Francisco Verdejo, visita oficialment el CES i s’entrevista amb el president i la secretària general
suplent.
•
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Imatges de la visita del conseller de Treball i Formació, Pere Aguiló, al CES

• 6 de març. El president és un dels assistents a la reunió que convocà el president Antich amb les
principals entitats d’anàlisi econòmica de les Illes Balears al Consolat de Mar.
• 8 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic, Ferran Navinés, visita Antoni
Munar Cardell, gerent d’Inestur, per tractar temes de l’elaboració de la Memòria 2009.
• 10 de març. El president, acompanyat per l’assessor econòmic, visita Llorenç Pou Garcías,
director general de Planificació Estratègica de la Conselleria de Treball i Formació per tractar
temes de l’elaboració de la Memòria 2009.
• 16 de març. La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia organitzen la conferència “La pobresa és femenina” organitzada amb motiu de
l’Any europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, a càrrec de Victoria Elizabeth
Villagómez Morales, experta sènior en temes de gènere del grup no governamental d’experts
socioeconòmics i discriminació per a la Comissió Europea. Hi assisteix Ferran Navinés, assessor
econòmic del CES.
• 19 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Rita Salcedo del
Hierro, directora provincial de l’INSS i Florencio Ingelmo Sánchez, secretari provincial, per
demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES 2009.
• 19 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Antoni Garcia
Moles, director provincial de l’INEM, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria
CES 2009.
• 19 de març. Reunió del president, la secretària general suplent i l’assessor econòmic amb el
director general d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea, Jordi Bayona Llopis.
• 23 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Francisco Martínez
Espinosa, jutge degà del partit judicial de Palma, per demanar col·laboració per a l’elaboració de
la Memòria CES 2009.
• 24 de març. El president delega en la secretària general suplent en la reunió que convoca la
Conselleria de Salut i Consum que tracta, com a primer punt de l’ordre del dia, la situació i
previsió d'obertura del nou hospital de referència de la comunitat autònoma i, com a segon punt,
reflexions sobre possibles noms per al nou hospital.
• 25 de març. Reunió del president, juntament amb l’assessor econòmic, amb Mercè Amer Riera,
consellera d’Agricultura i Pesca, per demanar col·laboració per a l’elaboració de la Memòria CES
2009.
• 26 de març. Acte d’inauguració de la Conferència Europea de Responsabilitat Social de les
Empreses, organitzat per la Conselleria de Treball i Formació en el marc de la presidència
espanyola de la Unió Europea. El president hi va.
• 5 d’abril. Assistència del president a l’acte de lliurament del Premi Intermacional Jovellanos
“Resistencia y Libertad” guardó impulsat conjuntament pels Govern d’Astúries i de les Illes
Balears i que en l’edició d’enguany recau en Aminetu Haidar, defensora dels drets humans
sahrauí.
• 6 d’abril. El president va a la conferència “La lluita pel respecte als drets humans al Sàhara
occidental” per Aminetu Haidar, organitzada pel Parlament de les Illes Balears.
• 12 d’abril. Acte de lliurament, amb assistència del president, del II Premi Emili Darder a la
Convivència i el Civisme 2009 atorgat per l’Ajuntament de Palma a Rosa Bueno Castellanos a
títol pòstum.
• 14 d’abril. El president es reuneix amb la presidenta del Parlament.
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• 15 d’abril. Acte d’inauguració del cicle de conferències “Horitzó 2020 - La formació professional
suma” que organitza el Consell de Formació Professional de les Illes Balears, amb assistència del
president.
• 19 d’abril de 2010: se celebra Geconòmic, VI Jornades sobre qüestions actuals de la gestió
econòmica de les administracions públiques de les Illes Balears, organitzades per l’Institut
d’Estudis Autonòmics i la Conselleria d’Economia i Hisenda. Per part de la Secció d’administració
i gestió econòmica (UGE) del CES hi assisteixen la seva cap, Xesca Thomàs, i Antoni Pericàs.
• 23 d’abril. L’assessor econòmic i la presidenta de la Comissió de Treball d’Àrea Social, Carme
Orte Socias, es reuneixen amb Maria Gener Llopis, directora general d’Ordenació, Administració i
Inspecció Educatives, per tal de sol·licitar-li la col·laboració de la seva Conselleria en la
recopilació de dades per a l’elaboració de la Memòria del CES 2009.
• 25 d’abril. Sopar de gala previ a la Cimera “El reconocimiento de la insularidad en la Política
Regional Europea” que organitza el Govern de les Illes Balears dins del marc dels events
organitzats per la Presidència espanyola de la Unió Europea. L’endemà té lloc a la sala Aljub d’Es
Baluard de Palma la cimera pròpiament dita. Tots dos actes compten amb l’assistència del
president.
• 29 d’abril i 6 de maig. L’Institut d’Estudis Autonòmics, amb la col·laboració d’altres institucions,
organitza les jornades El Tractat de Lisboa. La cap d’UGE, Xesca Thomàs, hi assisteix.
• 5 de maig. L’assessor econòmic es reuneix amb el gerent de l’Institut Municipal de Turisme, Pere
Oliver, per sol·licitar la seva col·laboració en la confecció de la Memòria CES 09.
• 11 de maig. Presentació de l’Informe sobre el Sistema Educatiu de les Illes Balears del curs 2007-2008
per part del president del Consell Escolar Pere Carrió Villalonga i amb assistència del president.
• 12 de maig. Sessió de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear, òrgan col·legiat de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, de caràcter consultiu, en l’àmbit de la interlocució en
matèria econòmica. El president n’és membre titular i hi assisteix.
• 12 de maig. El president va a la inauguració de l’exposició “Interpretant Ramon Llull, l’Amic i
l’Amat”, organitzada per l’Institut Ramon Llull, i de la reforma del claustre del monestir de Santa
Maria de la Real.
• 13 de maig. Inauguració de la IX edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears, organitzada per
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, juntament amb la
Conselleria d’Educació i Cultura i la UIB. Hi assisteixen el president i la secretària general suplent.
• 13 de maig. Dins del cicle “Horitzó 2020. La Formació Professional suma”, organitzada per la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent del Govern de les Illes
Balears, el president presenta el ponent Francesc Pedró, del Centre per a la Innovació i Recerca
Educativa de l’OCDE, que exposa la ponència “Formació professional, inversió de futur”.
• 17 de maig. La secretària general suplent i l’assessor econòmic participen en la celebració del dia
de Sant Isidre que organitza la Conselleria d’Agricultura i Pesca.
• 20 i 21 de maig. L’assessor econòmic assisteix a les VIII Jornades d’Investigació en Salut de les Illes
Balears que organitza la Conselleria de Salut i Consum.
• 25 de maig. El president, juntament amb la secretària general suplent i l’assessor econòmic,
presenten al conseller de Salut i Consum l’Estudi de diagnosi i prognosi del sistema de salut i dels
serveis sanitaris a les Illes Balears.
• 27 de maig. El president i l’assessor econòmic assisteixen a l’acte d’inauguració de les noves
instal·lacions de l’Agència de col·locació - Servei d'Intermediació- del SOIB, al Polígon Son
Castelló de Palma
•
28 de maig. Assistència del president al pregó inaugural de la Fira del Llibre al Born de Palma que
organitza el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, L’Ajuntament de Palma i el Gremi
de Llibreters.
•
10 de juny. El president i l’assessor econòmic són a la inauguració de les Jornades “Calypso: Quin
futur?. Conclusions i recomanacions de l’Estudi `Intercanvis turístics a Europa: Augmentant
l’ocupació, ampliant l’extensió de l’estacionalitat, consolidant la ciutadania europea i millorant
les economies regionals/locals cap al desenvolupament del turisme social´” que, amb
col·laboració de la Presidència espanyola de la Unió Europea, organitza la Direcció d’Empresa i
Indústria de la Comissió Europea a Palma.
•
21 de juny. La cap d’UGE del CES, Xesca Thomàs Mulet, assisteix a la Jornada sobre plans
d’igualtat a les empreses, que organitza la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa
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de la Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears amb suport del Ministeri
d’Igualtat espanyol.
21 de juny. El president es troba entre els convidats de l’acte de lliurament de la Medalla d’Or de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a Pere A. Serra Bauzà.
29 de juny. El president assisteix com a membre titular a la sessió de la Mesa de Seguiment de
l’Economia Balear.

Sessió del 29 de juliol de la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear

•

30 de juny: la secretària general suplent assisteix a l’acte de lliurament dels diplomes a les
emprenedores i les mencions de responsabilitat social a les empresàries mentores participants en
el Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya i la Conselleria de
Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears per al foment de la autoocupació de les dones.
L‘acte comptà amb la presència de la ministra d’Igualtat del Govern d’Espanya Bibiana Aído
Almagro.
• 6 de juliol. El president Antich rep en audiència la delegació del CES (formada pel president, els
dos vicepresidents i la secretària general suplent) que li presenta l’Informe d’Activitats CES 2009.
A l’acte hi és president el conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera Erbina.

Presentació al president Antich de l'Informe d’Activitats del CES 2009

• 6 de juliol. Assistència del president al funeral d’Estat en memòria de Fèlix Pons Irazazábal, antic
president del Congrés de Diputats.
• 14 de juliol. Una delegació del CES (formada pel president, el vicepresident 2n, Macià Bibiloni
Oliver, la membre de la Comissió Permanent Isabel Guitart i la secretària general suplent)
presenta a la presidenta del Parlament Aina Rado l’Informe d’Activitats CES 2009.

Presentació a la presidenta del Parlament de l'Informe d’Activitats del CES 2009

• 14 de juliol. El president es reuneix amb la consellera de Turisme i Treball.
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• 2 d’agost: acte de presentació del Pla Estratègic de la Platja de Palma, organitzat pel Consorci per
a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma. El president, la secretària general suplent i
l’assessor econòmic hi assisteixen.
•
2 de setembre. El president va a l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Edifici Complex
Balear de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, al Parc Bit.
•
9 de setembre. El president assisteix al lliurament dels Premis del Consell de Mallorca a la
Solidaritat 2010. L’acte inclogué la presentació del llibre De la beneficència a l’estat del benestar.
Història dels serveis socials a Mallorca (s. XVI - XX), així com un reconeixement a la tasca de Mans
Unides.
•
10 de setembre. El president és un dels convidats a la inauguració oficial de les Converses
Literàries a Formentor 2010.
•
16 de setembre. El president i l’assessora jurídica assisteixen a l’acte d’inauguració del recorregut
artístic de la Nit de l’Art que s’inicià a La Llotja amb les projeccions de vídeo realitzades per
l’escultor Carles Valverde, amb música del compositor Joan Valent. Els organitzadors són
l’Associació Independent de Galeries d'Art de Balears (AIGAB) i Art Palma Contemporani
Associació de Galeristes, que comptaren amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, el
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
•
22 de setembre. La secretària general suplent assisteix a la presentació del llibre Guia de clàusules
socials (editat per l’Observatori de Polítiques Locals del Consell de Mallorca) i la Instrucció de
contractació i compra pública responsable.
•
24 de setembre. El president manté reunions amb diversos càrrecs del Consell de Menorca en
vistes de l’organització de la II Trobada de CES autonòmics
•
5 d’octubre. Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears amb la
intervenció del Molt Hble. Sr. President del Govern. El president es troba entre el públic convidat
•
12 d’octubre. Actes oficials amb motiu de la festivitat de la patrona de la Guàrdia Civil, la Verge
del Pilar. El president es troba entre els assistents.
•
13 d’octubre. El president és un dels convidats presents a la inauguració oficial de l’exposició
“Interpretando a Ramon Llull, El Amigo y El Amado” al Senat d’Espanya.
•
25 d’octubre. El conseller d’Economia i Hisenda, Carles Manera, convoca el president per
explicar-li els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la CAIB 2010 per a 2011.
•
27 d’octubre. Es reuneix la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear. El president n’és un dels
membres que hi assisteixen.
•
15 de novembre. L’assessor econòmic és un dels convidats a l’acte de lliurament a Miquel Alenyà
del Premi Antoni Montserrat i Moll (guardó creat per l’IBESTAT) en reconeixement al mèrit
estadístic
•
15 de novembre. L’assessor econòmic i la cap d’UGE assisteixen al Seminari “L’estat de les
autonomies després de les sentències del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut català”, que
imparteix Carles Viver Pi i Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics de Catalunya. L’acte
l’organitza l’Institut d’Estudis Autonòmics de les Illes Balears.
•
22 de novembre. El president va a la presentació de l’edició en català i francès de les Memòries
d’Hélène Choussat (1810-1896), dama francesa que va viatjar a Mallorca cap el 1830. Les
memòries, editades per l’Ajuntament de Palma i l’Institut d’Estudis Baleàrics, eren inèdites fins
ara.
•
24 de novembre. La secretària general i la cap d’UGE assisteixen a la Jornada sobre la Incidència
del Dret de la Competència en la Contractació Administrativa, organitzada per la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia
•
25 de novembre. El president i l’assessor econòmic assisteixen al II Fòrum Tecnològic de les Illes
Balears (Forotec) organitzat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació del Govern al ParcBIT.
•
3 de desembre. El president assisteix com a membre a la reunió del Jurat del Premi Pere Mascaró
2010. El Premi, convocat pel Consell de Mallorca, a través de l’IMAS, juntament amb la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear i l’Ajuntament de Palma, té
com a objectiu fomentar els estudis socioeconòmics en el marc del sistema públic de serveis
socials.
•
3 de desembre: la cap d’UGE assisteix a la Jornada informativa sobre Encomandes de gestió de la
Llei de contractes del sector públic i aspectes relacionats, organitzat per la Junta Consultiva de
Contractació de la CAIB.
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6 de desembre. El president es troba entre els convidats a l’acte oficial commemoratiu del XXXI
aniversari de la Constitució que té lloc al Palau de l’Almudaina.
10 de desembre. Una delegació del CES (formada pel president, la secretària general, el
vicepresident 2n, els consellers Francesc Mellado, Carlos Moreno, Miguel Ángel Bordoy, Rafael
Mas, Claudia de Haro, Miquel Alenyà i la membre del personal Margalida Torrens) fa una visita
guiada a l’hospital Son Espases abans de la seva total posada en funcionament. Els acompanya el
conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs i Mulet.
16 de desembre. El president va a la presentació de la recopilació Subvencions agràries i pesqueres,
editada per l’Institut d’Estudis Autonòmics amb el suport de la Direcció General de Coordinació i
Traspassos d’Agricultura i Pesca de la Conselleria de Presidència.
20 de desembre. Es reuneix en sessió extraordinària la Mesa de Seguiment de l’Economia Balear.
Hi assisteix el membre suplent en representació del CES Macià Bibiloni Oliver.
20 de desembre. El president està entre els convidats al lliurament de la distinció Cornelius
Atticus amb caràcter extraordinari als esportistes Jorge Lorenzo i Rafael Nadal.
21 de desembre. El president i la secretària general es reuneixen amb la consellera de Turisme i
Treball Joana Barceló
31 de desembre: dins del marc de la Festa de l’Estendard que organitza l’Ajuntament de Palma, es
fa la cerimònia de la col·locació de l’Estendard Reial de la Conquesta de Mallorca i de la Cimera
del rei Martí a la plaça de Cort, la missa solemne i el parlament de la batlessa Calvo. El president
és una de les autoritats presents.

3.2. RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS
• 15 de gener. Inauguració de l’exposició de Miguel Fisac “Huesos varios”, que organitza el Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears
• 19 de gener. L’assessor econòmic assisteix a la fira FITUR de Madrid.
• 1 de març. El president va al recital amb motiu del 200è aniversari del naixement de Chopin que
organitza el Consolat de Polònia al Conservatori Superior de Palma.
• 3 de març. El president de les Illes Balears i la rectora de la UIB signen un acord en relació amb el
projecte de Campus d'Excel·lència de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada, acte al qual
assisteix el president.
• 16 de març. Jornada “Recuperar els valors per seguir competint” amb Àlex Rovira, que organitza
l’Asociación para el Progreso de la Dirección i compta amb l’assistència del president.
• 18 de març. El president va a la conferència del president nacional de la Comissió d'Educació i
portaveu del PP al Congrés de Diputats, Juan Antonio Gómez Trinidad.
• 8 d’abril. El president i l’assessor econòmic assisteixen a la Jornada “Los ránkings universitarios
¿cuál es su utilidad?” que organitza la Fundación CYD i la Fundació Cercle d’Economia de
Catalunya a Barcelona.
• 23 d’abril. Els representants d’USO, David Díaz Vilches (secretari general) i Raquel Hernández
Adrián (secretària d’Igualtat) es reuneixen amb el president i la secretària general suplent per
presentar-los les al·legacions al Projecte de Decret pel qual es regula la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives i es crea la Mesa Social
Tripartida de les Illes Balears.
• 29 d’abril. Jornada “Liderazgo eficaz” que organitza APD, Asociación para el Progreso de la
Dirección. El president hi assisteix.
• 14 de maig. Jornada “De la retención al compromiso de por vida. Buenas prácticas para
aumentar el conocimiento y satisfacción del cliente”, que organitza APD, Asociación para el
Progreso de la Dirección.
• 25 de maig. El president va a l’acte de presentació de la Memòria de l'Estalvi Ètic de Colonya de
l'any 2009 i Commemoració dels 10 anys de l'estalvi ètic.
• 27 de maig. V edició del Premis Ejecutivos Islas Baleares que atorga la revista Ejecutivos. El
president lliura el premi a l’empresa de l’any a Miquel Vaquer, del Grup Oxidoc.
• 10 de juny. El president i l’assessor econòmic són a la inauguració del 10è Fòrum INSULEUR
(Xarxa de Cambres Insulars de Comerç de la Unió Europea) amb el títol “Per una Europa de les
Illes Verdes: Empreses i Desenvolupament Sostenible”. Hi col·labora la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca i té lloc a la seva seu de Palma. El Fòrum compta amb el suport
de la Presidència espanyola de la Unió Europea.
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• 10 de juny. El president va a la presentació del llibre Ja no sonen les sirenes, memòries de Pere Rotger
Llabrés, expresident del Parlament i batle d’Inca, escrites pel periodista Bartomeu Garcies.
• 29 de juny. El president va a la inauguració de l’exposició “Anglada Camarasa. Dibuixos” que
organitza CaixaForum a la seva seu central de Palma.
• 31 de juliol. El president va a la celebració eucarística que tengué lloc a la Seu amb motiu del
primer aniversari de l’atemptat terrorista de Palmanova, organitzada per les famílies dels guàrdies
civils assassinats Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada.
• 15 de setembre. El president va a la presentació del núm. 8 de la Revista Jurídica de les Illes
Balears, editada pel Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, amb la col·laboració de les principals
institucions i organismes del món jurídic de la nostra comunitat. L’acte fou presidit pel president
del Govern de les Illes Balears. També s’hi va retre homenatge a Fèlix Pons Irazazábal, primer
director de la revista.
•
16 de setembre. El president és un dels oients del debat organitzat pel Club Diario de Mallorca
titulat "¿Alguien sabe realmente lo que pasa?", sobre els motius de la crisi. Un dels ponents fou
Ferran Navinés, assessor econòmic del CES.
•
6 d’octubre. Assistència del president a l’acte de lliurament de les Medalles d’Or atorgades per la
Cambra de Comerç de Mallorca.
•
15 d’octubre. Lectura, per part de personalitats de les Illes, del manifest amb motiu del dia
internacional de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, organitzada per la Xarxa per la inclusió
Social EAPN – Illes Balears. L’acte tengué lloc a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears i el
president fou un dels participants.
•
5 de novembre. El president assisteix a l’acte d’inauguració del V Congrés Nacional de Dislèxia
organitzat per Disfam Mallorca.
•
5 de novembre. El president va a la inauguració d’un nou aulari de la Fundació Laboral de la
Construcció i al lliurament de diplomes.
•
11 de novembre. La secretària general i l’assessor econòmic assisteixen a la presentació del darrer
número de Cuadernos de Información económica, amb el títol “Del Ahorro del miedo al consumo
extemporaneo”, editat per FUNCAS.
•
13 de novembre. El president és un dels ponents de les XIII Jornades del Fons Menorquí de
Cooperació. De la crisi al canvi. Participa a la taula rodona “Sobre quins valors es construeix
Menorca?”
•
1 de desembre. El president assisteix a la inauguració del curs acadèmic de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears. A l’acte, Rafael Perera Mezquida impartí una
conferència sobre “El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal”.
•
10 de desembre. El president assisteix a la IX Diada dels Economistes
•
14 de desembre. El president es troba entre el públic de l’acte d’inauguració del Trui Teatre
•
15 de desembre. Es commemoren els 70 anys del Cercle de Belles Arts de Palma de Mallorca, amb
l’assistència del president
•
16 de desembre. Es fa la Jornada “Novedades Fiscales en el entorno de la I+D+i: la Patent Box”
que APD, F. Iniciativas i Garrigues Abogados y Asesores Tributarios organitzen a Palma. El
president es troba entre el oients.
•
16 de desembre. El president acut a la presentació de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2010,
publicació a càrrec de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la UIB.
3.3. RELACIONS AMB LES ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS REPRESENTADES EN EL CES
• 4 de març. La secretària general suplent i l’assessor econòmic van a la presentació dels
“Indicadors de sostenibilitat socioecològics de les Illes Balears (2003-2008)”, acte coorganitzat
per la Fundació Guillem Cifre de Colonya, Sampol Ingeniería y Obras i la UIB a la sala d’actes del
Parlament.
• 24 de maig. El president assisteix a l’acte de presentació del projecte de Campus d’Excel·lència
Internacional de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada de la Universitat de les Illes
Balears.
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14 de juny: I Jornada Formativa en l'àmbit de l'Economia i l'Empresa, organitzada per la Facultat
d’Economia i Empresa de la UIB amb la col·laboració, entre d’altres, del CES. El president
participa a la sessió inaugural. L’assessor econòmic Ferran Navinés hi intervé com a ponent.
9 de novembre: la secretària general assisteix a la Jornada “PIME digital. Solucions pràctiques pel
teu negoci” que organitza IBIT, IDI i la Cambra de Comerç de Mallorca.
23 de setembre: el president acut a l’obertura de l’any acadèmic de la UIB
18 de novembre: el president va a la presentació de l’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2010, de la
Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB, dirigida per la
consellera del CES Carme Orte.
25 de novembre: el president assisteix a la presentació de l’Informe La contribución socioeconómica de
la Universitat de les Illes Balears, realitzat per l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas
(Ivie)

3.4. RELACIONS AMB ELS ALTRES CES
• 21 d’abril. Reunió de coordinació, a la nostra seu, del grup de treball de documentalistes dels
CES autonòmics. El document resultant fou discutit a la Trobada de CES autonòmics que tingué
lloc a Eivissa el 7 de maig. Els assistents foren:
- CES Andalusia. Responsable de Comunicació: Helena Rodríguez Laguna
- CES Catalunya. Responsable de Difusió, Documentació i Publicacions: Yolanda Salvà
- CES Catalunya. Bibliotecari documentalista: Carlos Pons Florit
- CES Castella La Manxa. Documentalista: Miguel Ángel Pérez
- CES Espanya. Responsable de documentació: Pilar Faro
- CES Galícia. Documentalista: José Mª Cumbraos Álvarez
- CES Illes Balears. Documentalista. Montserrat Puyol Rodríguez

Assistents a la reunió del grup de treball de documentalistes dels CES autonòmics

• 27 i 28 d’abril. El president i l’assessor econòmic viatgen a Montpeller per participar a la reunió
de presidents dels Consells Econòmics i Socials de l’Euroregió i de les seves delegacions,
organitzat pel CES de Llenguadoc-Rosselló. Es reuniren els grups de treball de turisme social i
turisme cultural; de transports i desenvolupament sostenible i de recerca i ensenyament superior.
• 5, 6 i 7 de maig. Dins del marc de la I Trobada anual de CES autonòmics i d’Espanya, que
organitzà el nostre CES a Eivissa, es féu a l’hotel de concentració la reunió de presidents i
secretaris generals amb aquest ordre del dia:
1. Programa de cooperació entre tècnics documentalistes dels CES.
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president CES Illes Balears
2. Idoneïtat declaracions conjuntes dels CES
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president CES Illes Balears
3. Efectes de la crisi a les comunitats autònomes i possibles polítiques
Ponent: Francisco Cabrillo Rodríguez, presidente CES Comunitat de Madrid
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4. Relació entre els CES autonòmics i les administracions públiques, organismes i entitats
d’àmbit estatal en matèria de transferència i cessió d’informació estadística rellevant i sensible
als àmbits competencials dels CES
Ponent: Josep M. Rañé i Blasco, president CTESC Catalunya
Els assistents foren:
Director del Gabinet del President
Francisco González de Lena Álvarez
Directora d’Acció Institucional i Suport a
la Secretaria General i Òrgans Col·legiats María Dolores Montalvo Sepúlveda

Espanya

President

Joaquín J. Galán Pérez

Andalusia

Vicepresident

José Luís López Garcés

Aragó

Secretària general

Belén López Aldea

Aragó

President

Nicolás Álvarez Álvarez

Astúries

Secretari general

José Luis Gallego Riestra

Astúries

President

Fernando Redondo Rodríguez

Canàries

President

Pablo Coto Millán

Cantàbria

Secretari general

Daniel Ruiz Schäfer

Cantàbria

President

Juan Antonio Mata Marfil

Castella-La Manxa

Secretària general

Carmen Suárez Blanco

Castella-La Manxa

President

José Luis Díez Hoces de La Guardia

Castella i Lleó

Secretari general

José Carlos Rodríguez Fernández

Castella i Lleó

President

Josep Maria Rañé i Blasco

Catalunya

President

Basilio Fernández López

Ceuta

Secretària general

María Dolores Pastilla Gómez

Ceuta

President

Santiago Hernández Fernández

Extremadura

Secretària general

Emilia Parejo Gala

Extremadura

President

Pablo Egerique Martínez

Galícia

President

Francisco Cabrillo Rodríguez

Comunitat de Madrid

Secretària general

Rocío Albert López-Ibor

Comunitat de Madrid

Secretari general

Isidro Ródenas Ruiz

Múrcia

Espanya

Secretari general

David Ruiz Bacaicoa

La Rioja

President

Rafael Cerdà Ferrer

València

President

Llorenç Huguet Rotger

Illes Balears

Secretària general suplent

Àngels Bellinfante Torres

Illes Balears

Reunió de presidents i secretaris generals a la I Trobada de CES autonòmics (Eivissa)
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El president Huguet entrevistat durant la I Trobada de CES autonòmics

• 29 i 30 d’abril. La secretària general suplent assisteix al Seminari “La Estrategia de Crecimiento a
partir de 2010 en una Europa en cambio” organitzat pel CES d’Espanya a la seva seu central dins
del marc de la Presidència Espanyola de la Unió Europea.
• 7, 8 i 9 de juliol. El president, la secretària general suplent i l’assessor econòmic assisteixen a la
Trobada “La situación socioeconómica y laboral en España. Aprendiendo de la crisis: Hacia un
futuro sostenible” que s’organitza dins del marc dels cursos d’estiu del la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo (Santander) amb col·laboració del CES d’Espanya. S’hi presenta la Memòria
sobre la situació socioeconòmica i laboral d’Espanya de l’any 2009.
•

28 i 29 d’octubre. Comença a Maó la II Trobada anual de CES autonòmics i d’Espanya, que
enguany organitza el CES de les Illes Balears. El primer dia l’ocupa la Jornada Sobre
Sostenibilitat i Bones Pràctiques Mediambientals. A la segona Jornada de la Trobada, es fa la
reunió de treball de presidents i secretaris generals en la què s’exposaren aquests temes:
5. Informació sobre el programa de cooperació entre tècnics documentalistes dels CES.
Ponent: Llorenç Huguet Rotger, president del CES Illes Balears
6. Joves i mercat de treball
Ponent: Juan Antonio Mata, president CES Castella-La Manxa
7. Experiències emprenedores i d’innovació
Ponent: Juan María Otaegui Murua, presidente del CES Basc
Els assistents a la Trobada foren:
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ASSISTENTS II TROBADA CES AUTONÒMICS. MAÓ, 28 i 29 D’OCTUBRE 2010
Sr. Marcos Peña Pinto
Sra. María Dolores Montalvo Sepúlveda
Excmo. Sr. Joaquín J. Galán Pérez
Sra. Alicia de la Peña Aguilar
Sr. D. Nicolás Álvarez Álvarez

Assistents reunió pdts. i secretaris generals dia 29

Sr. D. José Luis Gallego Riestra
Sr. D. Fernando Redondo Rodríguez
Sr. D. Pablo Coto Millán
Sr. D. Daniel Ruiz Schäfer
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Mata Marfil
Sr. José Luís Díez Hoces de la Guardia
Sr. José Carlos Rodríguez Fernández
Sr. Josep M. Rañé i Blasco
Sr. D. Basilio Fernández López
Sra. Mª Dolores Pastilla Gómez
Il·lm. Sr. Rafael Cerdá Ferrer
Sra. Mª José Adalid Hinarejos
Sr. D. Santiago Hernández Fernández
Sr. D. David Ruiz Bacaicoa
Sra. Rocío Albert López-Ibor
Sr. D. Juan María Otaegui Murua
Sr. Francisco José Huidobro Burgos
Sr. José Manuel Fernández Pérez
Sr. Alfredo Trueba Calvo
Sr. Manuel Fontela Ríos
Sr. José Manuel Pérez Vega

Presidente del Consejo Económico y Social de España
Directora de Acción Institucional y Apoyo a la Secretaría
General y Órganos Colegiados CES de ESPAÑA
Presidente del Consejo Economico y Social de Andalucía
Secretaria General del Consejo Economico y Social de
Andalucía
Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias
Secretario General del Consejo Económico y Social del
Principado de Asturias
Presidente del Consejo Económico y Social de Canarias
Presidente del Consejo Económico y Social de Cantabria
Secretario General del Consejo Económico y Social de
Cantabria
Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla-La
Mancha
Presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León
Secretario General del Consejo Económico Social de Castilla y
León
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya
Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
Secretaria General del Consejo Económico y Social de la
Ciudad Autónoma de Ceuta
President del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat
Valenciana
Secretària general del Comitè Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana
Presidente del Consejo Económico y Social de Extremadura
Secretario General del Consejo Económico y Social de la Rioja
Secretaria General del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid
Presidente del Consejo Económico y Social Vasco
Secretario General del Consejo Económico y Social Vasco
Consejero. CES de Galicia (ASSISTÍ A LA REUNIÓ DEL DIA 29
EN REPRESENTACIÓ DEL PRESIDENT)
Consejero. CES de Cantabria
Consejero. CES de Galicia
Consejero. CES de Extremadura

• 15 de novembre: la secretària general assisteix a l’acte de presa de possessió del president del CES
d’Espanya Marcos Peña Pinto.
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Reunió de presidents i secretaris generals a la II Trobada de CES autonòmics a Menorca

3.5. RELACIONS AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Entrevistes amb el president

15 de gener. El president és entrevistat al programa d’Ona Mallorca “Això no és Sicília”

Moment de l'entrevista al president Huguet per a Ona Mallorca



26 de març. El president és entrevistat en directe per al programa "Bon dia" d’IB3 TV.

El plató del programa “Bon dia” d’IB3 TV.






24 de juny. La periodista Marga Vives entrevista al president per al seu programa de Ràdio
Mallorca Cadena Ser
13 d’octubre: el president és entrevistat per al programa Mallorca Matí de l’emissora Ona
Mallorca.
4 de novembre: el president és entrevistat al programa de l’emissora de ràdio Ona Mallorca “Això
no és Sicília”. El tema fou “Cap on va la construcció?”
2 de desembre: el periodista Eduardo de La Fuente, amb la col·laboració de Joan Arnaldo,
entrevista el president al programa de Ràdio Marratxí “El Faro Balear”.

Notícies sobre el CES a la premsa escrita i digital

“La recaudación de impuestos autonómicos baja a la mitad en Eivissa respecto a 2007” a Última
Hora Ibiza y Formentera digital (19 de gener)
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“El CES advierte de que el fracaso escolar no reside en el sistema educativo” a ABC.es Noticias de
Agencia (25 de gener)
“El CES dice que el fracaso escolar no está en el sistema educativo : El problema no es exclusivo
de Baleares” a MENORCA (26 de gener)
“El CES culpa del fracaso escolar al modelo de crecimiento económico” a Diario de Mallorca (26 de
gener)
"L'educació ha de trencar el cercle viciós del sistema" : El futur està en les persones que cursin
estudis de Formació Professional" a Diari de Balears (26 de gener)
"El fracaso escolar no es una singularidad de Balears sino de España" : ECONOMÍA El presidente
del Consejo Económico y Social de España, Marcos Peña, dice en Palma que el fracaso reside en
el modelo de crecimiento” a Última Hora (26 de gener)
“Peña: `El fracaso escolar no reside en el sistema educativo´" a EL MUNDO / EL DÍA DE
BALEARES (26 de gener)
“La Fundación Kovacs recibe el primer Premio de Investigación CES 2009” a ultimahora.es/ibiza (18
de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el primer Premio de Investigación CES 2009” a diariodemallorca.es
(18 de febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica. Tarabini-Castellani,
Francisco M. Kovacs y Federico Cardona, galardonados por el CES” a Última Hora (19 de febrer)
“Presentades les publicacions dels investigadors Margalida Tarabini de la UIB i Federico Costa, de
l'IMEDEA, guardonats amb el II Premi d'Investigació del CES” a Universitat de les Illes Balears -Servei de Comunicació -- Nota informativa comunicació.uib.es (19 de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el Premio de Investigación CES 2009” a mallorcadiario.com (19 de
febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica” a infobalear.com (19 de
febrer)
“Premiada la labor investigadora de la Fundación Kovacs : El Consell Econòmic i Social (CES)
reconoce el trabajo de la entidad en las dolencias de la espalda . CONVENIOS. La profesora de la
UIB Margarita Tarabini-Castellani también fue premiada por el CES” a Última Hora (19 de febrer)
“La Fundación Kovacs, premiada por su labor en investigación médica : Tarabini-Castellani,
Francisco M. Kovacs y Federico Cardona, galardonados por el CES” a ultimahora.es/mallorca -- (19
de febrer)
“La Fundación Kovacs recibe el premio de investigación del CES” a Última Hora Ibiza (19 de febrer)
“El CES presenta el II Premio de Investigación” a BRISAS. Semanario de Última Hora nº 1.191 (27 de
febrer)
“Govern y analistas señalan que la recuperación del empleo será más tardía que la económica
Todas las partes consideran que lo peor de la crisis ya ha pasado La economía isleña frenará su
caída en 2010” a Diario de Mallorca (7 de març)
“Un `colchón´ económico para nuevos proyectos tecnológicos : El Govern crea una sociedad de
Capital Riesgo de apoyo a la I+D” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (7 de març)
“La economía balear empieza a `remontar´ : El Govern asegura que lo peor de la crisis
económica ya ha pasado, aunque mantiene la prudencia” a Última Hora (7 de març)
“Presentación. Àngels Bellinfante, Vicenç Thomàs y Llorenç Huguet asistieron a la presentación
del libro Normes Socials a Balears publicado por el CES” a Última Hora (26 de març)
“Antich obvia un informe que le pide más dureza en la ley "anticorrupción" :
Es un dictamen del Consell Econòmic” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (8 de juny)
“El presidente del Govern, Francesc Antich, y el conseller d'Economia, Carles Manera, recibieron
en audiencia el presidente del CES, Llorenç Huguet, y a otros miembros de la entidad” a Última
Hora (7 de juliol)
“La Unión Europea obliga a que el gin sea "de Mahón" frente a "de Menorca" :
El Govern, forzado a derogar un decreto en cumplimiento de la normativa europea. La
contradicción del Consell” a EL MUNDO / EL DÍA DE BALEARES (26 de juliol)

PRESENTACIÓ MEMÒRIA CES

“Casi 5 de cada 10 residentes de Baleares son de fuera de las islas” a abc.es (25 d’octubre)
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“Baleares presenta la menor tasa de crecimiento del PIB de toda España : Las islas tienen
capacidad de reacción frente a la crisis. La distribución de la renta ‘es mucho más igualitaria’ que
en el resto del país” a elmundo.es (25 d’octubre)
“En las Islas hay 13.000 viviendas nuevas acabadas y sin vender” a elmundo.es (25 d’octubre)
“Balears soporta la mayor presión fiscal de España, el 29 por ciento de su riqueza :
La Memoria Económica del CES afirma que las Islas son la comunidad autónoma ‘más
desfavorecida por el sistema’" a Última Hora (26 d’octubre)
“El ‘stock de viviendas sin vender roza las 13.000, según el CES : El organismo advierte que la
recuperación del sector va a ser mucho más lenta de lo previsto” a Diario de Mallorca (26
d’octubre)
“Balears té 13.000 habitatges sense vendre per la crisi : El Consell Econòmic i Social advertiex que
aquest gran estoc endarrerirà la sortida de la recessió a les Illes” a Diari de Balears (26 d’octubre)
“La economía balear perdió su fuelle en el siglo XXI : Registró el menor crecimiento de España,
sólo un 1.6% entre 2000 y 2009 / El turismo es el cojín que ha amortiguado la crisis” a El
Mundo/El Día de Baleares (26 d’octubre)
“El Govern coloca a Baleares líder en menor inversión en sanidad pública por habitante : Destina
sólo 1.066 € ‘per capita’. En dos años ha superado a las peor situadas: Madrid y Valencia. El CES
avisa de que la deuda del Ib-salut ‘compromete la sostenibilidad’” a El Mundo/El Día de Baleares
(26 d’octubre)
“La economía balear ha crecido en 10 años un 1,6%, la tasa más baja de España” a abc.es (26
d’octubre)
“Nuevos jugadores políticos, memoria del CES y el Sáhara occidental, temas de la tertulia de EFB
Radio” a elfarobalear.blogspot.com (29 d’octubre)
“Las Pitiusas aguantan mejor la crisis que Mallorca y Menorca : La economía balear ha crecido en
10 años un 1,6%, la tasa más baja de España, y es la quinta comunidad en cuanto a ingresos
medios por adulto” a diariodeibiza.es (26 d’octubre)
“Cada menorquín paga casi 7.100 euros al año en tasas e impuestos” a ultimahora.es (3 de
novembre)
“Las Pitiusas produjeron en 2009 51 millones menos que en 2008 : El tejido productivo pitiuso
generó 2.288 millones de euros durante el pasado ejercicio, según se recoge en la Memoria del
Consejo Económico y Social” a diariodeibiza.es (12 de novembre)
“La estancia media en las Pitiusas de prolonga de 10,5 días a 11,4 días : La tasa efectiva de
ocupación de todo el año es en Ibiza del 30,2 % y en Formentera, del 29,4%, por debajo de
Mallorca y Menorca” a diariodeibiza.es (12 de novembre)
“637 accidentes laborales menos en Ibiza y Formentera : Durante el año 2009 se redujo en un
28,6 por ciento y de manera generalizada la siniestralidad laboral en todas las islas” a
diariodeibiza.es (14 de novembre)
“Las Pitiusas recaudan más impuestos indirectos que la media nacional y balear : El Consejo
Económico y Social achaca a la insularidad que las cargas impositivas al consumo en la isla de
Ibiza representen el 55,48 por ciento del total de los tributos” a diariodebiza.es (14 de novembre)
“El pago de las 15.283 pensiones pitiusas supone 10 millones de euros al mes : Los
formenterenses cobran 94 euros menos que la pensión media balear, mientras que los ibicencos
reciben 26 euros menos” a diariodeibiza.es (15 de novembre)
“15% de alumnos extranjeros matriculados en las Pitiusas” a diariodeibiza.es (15 de novembre)
“Formentera sube la estacionalidad laboral más alta de Balears, con un 131% más de empleados
en verano : Ibiza también tiene muy focalizado el mercado de trabajo, con un 61,7% más de
empleados durante la temporada alta. En Mallorca y Menorca crecen el 23,7% y el 34,8%, según
el Consell Econòmic i Social” a diariodeibiza.es (18 de novembre)
“Eivissa tendrá un déficit de más de 500 plazas para personas dependientes en un máximo de tres
años” a ultimahora.es/ibiza (18 de novembre)
“Las Pitiusas registran el mayor crecimiento de población del archipiélago : Ibiza y Formentera
presentan el menor índice de dependencia de los mayores de 65 años con respecto a la
poblaciónn que trabaja” a diariodeibiza.es (21 de novembre)
“Huguet urge a modernizar el sistema productivo de Balears : El presidente del Consell Econòmic
i Social asegura que ante la crisis es necesaria una apuesta de todos los partidos políticos para la
formación, la tecnología y la innovación para volver a crecer” a menorca.info (22 de novembre)
“El CES emplaza a PSOE y PP a pactar políticas de estado para reflotar Menorca” a
ultimahora.es/menorca (22 de novembre)
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“Los pensionistas de la Isla reciben al año 120 millones, pero su paga mensual no llega a 700 € :
El pago de las pensiones supone el mayor desembolso público en Menorca, superior al coste de
mantener los ocho ayuntamientos” a ultimahora.es/menorca (22 de novembre)
“La Memoria del CES recoge que el turismo, la construcción, y el transporte fueron los tres
sectores de Menorca que más sufrieron la crisis en 2008” a menorcadiario.net (22 de novembre)
“Ametller niega que Es Mercadal soporte la fiscalidad más alta de Menorca : El alcalde matiza
que la localidad cuenta con un elevado número de segundas residencias cuyos habitantes pagan
impuestos y elevan el coeficiente” a menorca.info (23 de novembre)
TROBADES CES AUTONÒMICS
“En la sala de plenos del Consell Insular de Ibiza Antich presidirá la inauguración de la Jornada
sobre Turismo Social Europeo en Ibiza” a Libertad Balear (5 de maig)
“Los hoteleros ibicencos aconsejan no hacer promoción `demasiado lejos´ : La Jornada sobre
Turismo Social Europeo reúne en Eivissa a expertos del sector y a sindicatos bajo la presidencia de
Francesc Antich” a DIARIO DE IBIZA (7 de maig)
“JORNADA SOBRE TURISMO SOCIAL EUROPEO / LA EXPERIENCIA BALEAR : Antich insta a las
instituciones a realizar ofertas específicas para atraer turismo senior europeo. El Govern apuesta
por este programa para lograr la desestacionalización a pesar del fracaso durante el primer año
en Eivissa” a Última Hora Ibiza y Formentera (7 de maig)
“Las Pitiüses no reciben ningún turista del nuevo programa sénior europeo” a DIARIO DE IBIZA
(7 de maig)
“El Govern incumple su promesa y no cederá la promoción turística a los consells esta legislatura”
a DIARIO DE IBIZA (7 de maig)
“Antich afirma que Balears debe apostar por el turismo social europeo” a Última Hora (7 de maig)
“El Govern no cederá la promoción turística a los consells esta legislatura : La consellera Joana
Barceló afirma ahora que `son malos momentos para transferencias´ y lo justifica por las
dificultades económicas. Hace sólo tres meses Turismo mantenía aún la previsión de hacer el
traspaso” a diariodeibiza.es (7 de maig)
“Mirando hacia el turismo sénior, a pesar del fracaso : El Govern no contempla traspasar las
competencias en turismo esta legislatura” a Última Hora Ibiza y Formentera (7 de maig)
“El CES espera remontar el fracaso del turismo sénior de este año en Ibiza : El presidente del
Centre Econòmic i Social (CES), Llorenç Huguet, afirma que para ello será fundamental promover
los valores culturales y patrimoniales de la isla” a diariodeibiza.es (8 de maig)
“LAS BONDADES DEL PROYECTO : Govern, Consell y Consejos Económicos y sociales apoyan el
`Imserso europeo´” a Última Hora (9 de maig)
“La sostenibilidad huye del ecologismo. Los expertos llaman a superar la sostenibilidad como un
eslogan ecologista y aplicarla en un modelo económico de desarrollo efectivo : Los ponentes de
las jornadas CES alertan: ser Reserva de la Biosfera no debe ser un freno ni una marca, sino una
guía de futuro” a Última Hora (29 d’octubre)
“El Director en funciones del Observatori Socioambiental de Menorca, David Carreras, no cree
que sea urgente : El OBSAM aboga por revisar los estudios que avalaron el PTI. El Consell insular
acogió ayer la segunda reunión de la Jornada de presidentes y secretarios generales del CES sobre
sostenibilidad y buenas prácticas” a Menorca (29 d’octubre)
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CAPÍTOL QUART: DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
4.1. L’ARXIU DOCUMENTAL DEL CES
L’arxiu documental està format per:
- L’arxiu d’expedients administratius
- El fons documental
L’arxiu d’expedients administratius està format actualment per les sèries següents:
- Expedients de dictàmens
- Actes de sessions (disponibles en format electrònic)
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 153 actes aprovades pel Ple i per la
Comissió Permanent dels anys 2001 a 2010 i les 264 actes de les comissions de treball des de l’any
2001 al 2010.
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.
- Obres de referència
- Monografies
- Estudis, informes, memòries, estadístiques
Amb les darreres incorporacions bibliogràfiques, disposam d’un total de 6.094 registres catalogats.
Quant a les publicacions periòdiques, el CES compta amb 150 títols de revistes i butlletins (80 per
títols de revistes locals i 108 per títols de revistes generals), dels quals 16 són de subscripció.
El conjunt del fons es disposen per àrees d’interès i col·leccions (ordenades per un quadre de
classificació i signatures preestablertes):
- CES estatal
- CES autonòmics
- Govern de les Illes Balears (conselleries) i Illes Balears
- Unió Europea
- Sindicats
- General per matèries (dret i legislació, economia, treball, etc.)
Es continua actualitzant el procés de signaturització. A continuació, es mostra el quadre de
classificació del fons General per matèries:
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Quadre de signatures del fons de la biblioteca
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE MATÈRIES PER C.D.U.
(Classifiació Decimal Universal)
004
02
31
316
32
33
331
332
334
336
338
339
34
340
342
347
35

INFORMÁTICA
BIBLIOTECONOMIA
DEMOGRAFIA, SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA
POLÍTICA
ECONOMÍA
TRABAJO. EMPLEO
ECONOMÍA REGIONAL
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA
FINANZAS. BANCA
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
COMERCIO. RELACIONES ECONÓMICAS
DERECHO
DERECHO. GENERALIDADES
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO CIVIL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TRABAJO SOCIAL
CONSUMISMO

36
366
37

EDUCACIÓN. ENSEÑANZA
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CIENCIAS BIOLÓGICAS

68
91
911

INDUSTRIAS Y OFICIOS
GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA HUMANA

El servei de biblioteca i documentació ha ofert, entre d’altres, els següents serveis específics:
- 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)
- 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
- Servei d’informació de les alertes: recuperació de les notícies aparegudes a la premsa digital sobre els
diferents CES d’Espanya
- Servei de préstec: el CES posa a la disposició dels seus membres i de la seva plantilla, la totalitat del
seu fons de biblioteca i documental amb la finalitat de fer-hi arribar i difondre el seu dipòsit de
coneixement.
4.2. FORMACIÓ DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE DOCUMENTACIÓ
Administració digital
• CoPs Comunitat de Pràctiques del Govern de les Illes Balears
Grup: “Més i millor administració electrònica”
Sessions presencials a la sala d’actes de la Conselleria d’Economia i Hisenda
Dates: 23 de setembre, 7 i 21 d’octubre i 8 de novembre de 2010
Assistent: Montserrat Puyol Rodríguez (Documentalista del CES)
Grups temàtics:

INFORME D’ACTIVITATS CES 2010

55

EXPEDIENT ELECTRÒNIC (gestió interna)
EXPEDIENT ELECTRÒNIC (documents entre conselleries)
TESTEIG SIGNATURA DIGITAL
TESTEIG ALFRESCO
PORTAL WEB 2.0 (distribució i funcionalitats)
RECOPILACIÓ LEGISLACIÓ (de tot)
INTRANET 2.0 (recursos, directori)
ARXIU ELECTRÒNIC (gestió documental)
4.3. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA BIBLIOGRÀFICA I
DOCUMENTAL I CONSULTA EN LÍNEA DEL CATÀLEG DEL CES, A TRAVÉS DE LA PÀGINA DE LA
UIB
La Universitat de les Illes Balears (UIB) compta amb un sistema informatitzat de gestió bibliotecària
INNOPAC-Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres
biblioteques associades, els fons de les quals tinguin un marcat interès per a la comunitat universitària.
Una altra característica fonamental d’aquest sistema és que permet l’autonomia de gestió i la pròpia
imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de
software.
El CES disposa d’un centre de documentació de caràcter econòmic i social amb un fons bibliogràfic i
documental que pot ser d’interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en general;
per poder mantenir catalogat i a l’abast del públic aquest fons, esdevé biblioteca associada de la UIB i
pot utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, instal·lant els mòduls addicionals que permetin
l’autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.

REGISTRES
1r semestre
EXISTENTS AL FINAL
2009
DEL:
- Cerca per autor :
- 2.715
entrades
- Cerca per títol:
- 2.065
entrades
- Títols D’ACTIVITATS
de revistes:
INFORME
CES 2010
- 100
entrades

2n
semestre
2009

1r
semestre 2010

2n
semestre 2010
Fins 1-12-2010

-

2.748

-

5.650

-

7.003

-

3.339

-

4.868

-

6.237

-

161

-

181

-

204
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SELECCIÓ DE TÍTOLS DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES REBUDES EN EL CES
AFEDECO
Annals of tourism research en
español
Anuari (Andorra)
Anuari de l'envelliment
Anuari socioeconòmic Andorra
Anuario de Estadísticas del
Ministerio de Trabajo e
Inmigración
Auditoría pública
Boletín de la Academia de
Jurisprudencia
y Legislación de Baleares
Butlletí de geografia aplicada
Butlletí de Conjuntura Laboral
Butlletí de salut laboral
Butlletí trimestral
d'estadistiques laborals
Es Carrer de Menorca,
Cauces,
CIRIEC-España, Revista de
Economía Pública, Social y
Cooperativa
El Clip
Cojuntura Balears 2015
Coneixement i societat
Conjuntura econòmica de les
Illes Balears
Coyuntura laboral
Cuadernos de información
económica
Cuadernos : mujer y
cooperativismo,
Panorama social,
Papeles de economía española,
Es Parc,
Pecunia : revista de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales,
Principios : estudios de
economía política,
Quaderns Gadeso,
RESTMA,
Revista de Economía Aplicada,
Revista de Economía Pública,
Social y Cooperativa,

Documentación laboral
Drets humans
Drets Humans de Mallorca
Economía aplicada
Economia espanyola i context
internacional
Economia Marche
Economia social y género
Economistas
Ejecutivos
Empresa balear
Enllaç UIB
Esportistes de les Illes
Euro salmón
Full informatiu de la Direcció
General de Política Lingüística
Gea : quadern de la terra
Informatiu Pime
Informativo Pimen
Informe anual del CES
(Canàries)
Informe mensual
Informe mensual "La Caixa"
Informe sobre la conjuntura
econòmica
Informe Socioeconómico de
Castilla-La Mancha
Investig. reg
Investigación y ciencia
Investigaciones regionales
Junts,
Llengua i ús : revista tècnica de
normalització lingüística
Revista de economia, sociedad,
turismo y medio ambiente.
Revista de investigación
económica y social de Castilla y
León,
Revista de treball, economia i
societat,
Revista del Ministerio de
Trabajo e Inmigración,
Revista del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales,
Revista econòmica de
Catalunya Revista española de
desarrollo y cooperación

Memoria anual (CES
Extremadura)
Memoria Anual sobre la
situación socioeconómica de la
Comunidad Autónoma de
Extremadura
Memoria (Castilla-La Mancha)
Memoria (CES Cantàbria)
Memoria (CES de la Ciudad
Autónoma de Ceuta)
Memoria (CES Extremadura)
Memòria (CES Illes Balears)
Memoria de actividades (CES
Cantàbria)
Memòria del CES (Barcelona)
Memòria del CES (Canàries)
Memòria del CES (Catalunya)
Memòria del CES (Ceuta)
Memòria del CES (Illes Balears)
Memòria del CES sobre la
situació econòmica i laboral de
la Ciutat Autónoma de Ceuta
Memòria (Extremadura)
El Mirall
Mobilitat i territori
Mujer y cooperativismo
Nota de conjuntura econòmica
Nota d'economia
OBJOVEM : observatorio joven
de empleo en España
OBJOVI
Observatorio joven de vivienda
en España : OBJOVI
Ona
Revista jurídica de les Illes
Balears
Revista tècnica de normalització
lingüística
RJIB
Sector ejecutivo : revista de
economía y empresas
Situació i perspectives de
l'economia catalana : informe
de ...
El Temps

BUIDATGE DE ARTICLES DE LES 18 REVISTES
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TÍTOL DE LA REVISTA:
Auditoría pública
Cauces
Cuadernos de información económica
Documentación laboral
Economía aplicada, Revisa de
Economia Marche
Economistas
Investigaciones regionales
Nota d'economia
Panorama social
Papeles de economía española
Principios : estudios de economía política
Revista de investigación económica y social de
Castilla y León
Revista de treball, economia i societat
Revista del ministerio de trabajo e inmigración
Revista Econòmica de Catalunya

DATA D’INICI DE
CATALOGACIÓ:
2004, n. 32
2007, n. 001
2002, n. 166
2003, n. 67
2006, vol. 14, n. 42
2006, n. 1
2006, n. 107
2006, n. 1
2006, n. 85
2005, n. 1
2002, n. 94
2007,n 8
2001, n. 04

DARRER NÚMERO
CATALOGAT:
2010, n. 51
2010, n. 14
2010, n. 218
2010, n. 89
2010, n. 18, n. 53
2007, n. 1
2010, n. 125
2010, n. 17
2010, n. 95-96
2010, n. 11
2010, n. 124
2010, n. 17
2010, n. 13

2001, n. 21
2001, n. 31
2001, n. 43

2010, n. 58
2010, n. 89
2010, n. 62

4.4. LA PÀGINA WEB DEL CES
4.4.1. Estructura del contingut de la pàgina
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. Així, es poden consultar tots
els dictàmens i totes les publicacions des del 2001 fins al 2010.
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.
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/cgibin/sircgietbcca. S’han anat enviant els nous dictàmens i treballs aprovats i publicats. El nombre de
documents que hi ha introduïts actualment és de 195. El nombre existent en l’any 2009 era de 160.
4.4.2. Estadística de les visites a la pàgina
A través de la consulta estadística es poden comprovar les visites que ha rebut la pàgina web del CES,
amb els següents resultats:
-

Total nombre visites 2n semestre 07 (27/06/07 – 31/12/2007):
Total nombre visites 1r semestre 08 (1/01/08 – 21/06/08):
Total nombre visites 2n semestre 08 (1/07/08 – 31/12/08:
Total nombre visites 1r semestre 09 (1/01/09 – 8/06/09):
Total nombre visites 2n semestre 09 (9/06/09 – 1/12/09)
Total nombre visites 1r semestre 10 (1/01/10 – 14/06/10):
Total nombre visites 2n semestre 10 (14/06 – 2/12/10):
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10.882 visites
21.516 visites
42.405 visites
49.378 visites
76.125 visites
103.722 visites
93.242 visites
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250000
200000
150000
Nombre de visites

100000
50000
0
Any 2007: 10882 Any 2008: 63921 Any 2009: 125509 Any 2010 212163

Contingut
Home del CES
Composició i òrgans
Memòria socioeconòmica i laboral
Publicacions
Informes
Dictàmens
Què és el CES?
Funcions
Calendari d'activitats
Formulari de contacte
Informe d'activitats
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2007
6374
949
703
629
556
576
711
467
351
417
444

2008
13850
2226
1755
1850
1402
1345
1139
1016
989
1008
938

2009
14776
2618
2323
2033
1858
1795
1839
1656
1392
1292
1294

2010
51099
8129
7002
6299
5495
5408
5568
4615
4159
3795
3789
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4.4.3. Comunicació i alertes dels CES
Comunicació

80
70
60
50

El CES en la
premsa

40

Notes
informatives

30
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0
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2010

Alertes dels CES d’Espanya: Notícies aparegudes a la premsa digital
167
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Setembre

167
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0

50
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100
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200
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4.4.4. Estadística d’accés a la web del CES. Apartat de la Memòria del CES
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2009

2010

60

Les 10 més visitades
Rànquing
Apartat
1r
Educació
2n
Medi Ambient
3r
Mercat de treball
4t
Habitatge
5è
Serveis socials
6è
Salut
7è
Cultura
8è
Turisme
9è
Seguretat Social
10è
Administracions Públiques

Capítol
III
I
II
III
III
III
III
I
III
I

ESTADÍSTICA D’ACCÉS A LA WEB DEL CES
2007*
2008
2009
10882
63921
141974

Nº de visites
1657
1626
1245
1050
1012
950
961
774
760
744

2010
189681

Totals
406458

ESTADÍSTICA D’ACCÉS A LA WEB DEL CES -- APARTAT DE LA MEMÒRIA DEL CES
2007*
2008
2009
Totals
Capítol I
776
5701
9207
15684
Capítol II
135
869
2057
3061
Capítol III
487
3900
9349
13736
Gràfics, quadres
13
116
52
181
TOTAL S
1411
10586
20665
32662

* Període d’operativitat: 1 d’agost 2007 / 31 desembre 2007
Capítols:
Preàmbul
Introducció
I.Panorama econòmic
I.1. Panorama Internacional
I.2 Unió europea
I.3. Economia espanyola
I.4. Les Balears
I.5 El sector primari
1.6 El sector industrial
I.7 Construcció
I.8 Turisme
I.8 b Els serveis privats
I.9 Comerç
I.10 Transports i comunicacions
I.11 Institucions financeres
I.12 Administracions públiques
I.13 Medi Ambient
I.14 Societat del coneixement
TOTAL S
II. Resum
II.1 Mercat de treball
II.2 Economia social
II.2 b. Seguretat social
TOTAL S
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50
75
31
69
67
55
55
61

2008
50
52
166
315
394
316
464
392
365
345
432

41
56
56
38
51
71
776

329
343
313
394
615
416
5701

2009
52
52
184
484
536
480
675
582
619
557
774
36
472
535
561
744
1626
678
9207

75
8
52
135

488
58
323
869

299
1245
52
760
2057

2007*

61

III. Qualitat de vida. Resum capítol
III.1 Benestar econòmic
III.1 b. Demografia, dona i llar
III.2 Demografia i llar
III.3 Salut i qualitat de vida
III.3 b Salut i serveis socials
III.4 Educació
III.5 Cultura
III.6 Habitatge
III.7 Justícia I arbitratge
III.8 Economia social I solidària
III.9 Neccessitats i serveis socials
III.9 b Marc normatiu ús llengua
III.10 Politiques d’igualtat
III.11 Voluntariat i organitzacions
III.12 Immigració
TOTAL S
Índex quadres i gràfics
TOTAL S

2
4
6
487

442
408
398
344
349
425
54
123
55
51
3900

44
678
58
726
274
990
1657
961
1050
604
690
1012
43
464
49
49
9349

13
13

116
116

52
52

40

319

63

444
488

64
51
39
38
52
57
71

4.4.5. Grup de treball dels tècnics documentalistes dels CES
En el marc de la I Trobada anual dels consells econòmics espanyols, a Eivissa, realitzat en el mes de
maig, es va acordar formar un grup de documentalistes per mantenir actualitzades les bases de dades
comuns i posar en comú les activitats dels diferents consells en relació amb la col·laboració en
assumptes d’informació i documentació.
En la II Trobada de Maó l’octubre del 2010, el president del CES de les Illes Balears va presentar la
proposta de treball del grup de documentació dels CES, amb assignació de responsabilitats i proposta
de la revalidació de la confiança en la feina del grup.
Com a organitzador de les trobades dels CES, el CES de les Illes Balears ha assumit la coordinació del
grup de documentalistes durant l’any 2010. Per a l’any 2011, aquesta tasca passa al CES de la
Comunitat de Madrid, ja que és el responsable d’organitzar les trobades. No obstant això, amb la
finalitat de facilitar la continuïtat de les accions del grup, la documentalista del CES de Baleares
col·laborarà en la coordinació juntament amb la persona que designi el CES de Madrid.
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BASE DE DADES COMUNA CES ESPANYA

CES
Castella-Lleó
Catalunya
Espanya
Balears
Castella–La Manxa
Cantàbria
Madrid
Múrcia
Andalusia
Aragón
La Rioja
València
Astúries
Galícia
País Basc
Canàries
Ceuta
Extremadura
Navarra
TOTAL

Núm. de
registres
Any 2009

%

229
173
169
160
158
154
148
147
106
102
100
66
65
64
45
30
27
22
0
1965

11,7
8,8
8,6
8,1
8,0
7,8
7,5
7,5
5,4
5,2
5,1
3,4
3,3
3,3
2,3
1,5
1,4
1,1
0,0
100,0

CES
Castella-Lleó
Balears
Catalunya
Cantàbria
Espanya
Castella–La Manxa
Madrid
Múrcia
Galícia
La Rioja
Andalusia
Aragó
Extremadura
València
Asturias
País Basc
Canàries
Ceuta
Navarra
TOTAL

Núm. de
registres 2010
(fins 01-122010)
256
195
193
193
180
170
153
147
134
132
110
102
76
66
64
59
30
27
0
2287

%
11,2
8,5
8,4
8,4
7,9
7,4
6,7
6,4
5,9
5,6
4,8
4,5
3,3
2,9
2,8
2,6
1,3
1,2
0,0
100,0

DICTÀMENES I INFORMES DELS CES 2009 I 2010
CES

DICTÀMENS
2009

%

CES

Catalunya
Balears
Castella-Lleó
Madrid
Múrcia
Andalusia
País Basc
Castella–La Manxa
Canàries
Cantàbria
Extremadura
Galícia
Aragó
Espanya
Astúries
La Rioja
Ceuta
València
TOTAL

30
23
17
16
14
13
12
10
9
9
7
5
4
4
3
3
3
2
184

16,3
12,5
9,2
8,7
7,6
7,0
6,5
5,4
4,9
4,9
3,8
2,7
2,2
2,2
1,6
1,6
1,6
1,1
99,8

Catalunya
Balears
Cantàbria
Múrcia
Castella-La Manxa
País Basc
Extremadura
Espanya
València
Madrid
Astúries
Galícia
Andalusia
Canàries
Aragó
Castella-Lleó
La Rioja
Ceuta
TOTAL
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DICTÀMENS
fins 1-122010
47
27
27
14
13
13
13
12
12
11
8
5
4
4
3
3
3
1
220

%
21,4
12,3
12,3
6,6
5,9
5,9
5,9
5,5
5,5
5,0
3,6
2,3
1,8
1,8
1,4
1,4
1,4
0,5
99,6
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CAPÍTOL CINQUÈ: L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL CES EN EL 2010
L’exercici de 2010 és el novè 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 investigacions.
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 09-12-2000), modificat per la Llei 5/2009,
de17 de juny, el CES ha disposat per a l’acompliment de les seves finalitats, durant l’exercici de 2010,
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 2010 presentava una dotació de crèdit inicial de 846.407,00
euros, essent el crèdit definitiu de 901.878,53 euros. D’aquest total, 781.635,89 euros corresponien a
despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents), i la resta
120.242,64 euros a inversions reals.
El pressuposts per al 2010 presenta la següent distribució per capítols:
DESPESES 2010

Crèdit definitiu

Executat

Percentatge

Capítol 1- Despeses de personal

446.068,53

359.000,68

80,48 %

Capítol 2- Despeses corrents

184.238,36

181.346,15

98,43 %

Capítol 4- Transferències corrents

151.329,00

150.761,17

99,62 %

Capítol 6- Inversions reals

120.242,64

117.198,82

97,46 %

TOTAL

901.878,53

808.306,82

89,62 %

El nivell d’execució global del pressupost de despeses del CES per al 2010, mesurat mitjançant el
percentatge que suposa el crèdit disponible en relació al crèdit definitiu, és del 89,62 %, mentre que
l’execució per capítols és la següent: Capítol 1 (80,48 %), Capítol 2 (98,43 %), Capítol 4 (99,62 %) i
Capítol 6 (97,46 %).
5.1 DESPESES CORRENTS
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
d‘estudis i publicacions.
La despesa total corresponen als conceptes de dietes (70.873,60 €), locomoció i trasllats (9.293,21 €)
dels membres dels òrgans col·legiats és de 80.166,81 euros.
Els expedients d’activitat econòmica pròpia tramitats en càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706/00 són: Informe d’activitats 2009 per un import de 4.999,02 euros, i Catàleg de
publicacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears 2002-2010 (llibre i CD), per un import de
5.168,40 euros.
5.2. 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
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(BOIB núm. 59 ext. de 28 d’abril de 2003) i per la convocatòria del 2010 mitjançant Resolució de la
Presidència de 9 d’abril (BOIB núm. 58, de 17 d’abril), per un quantia total de 107.879,00 euros.
Les assignacions de funcionament donades d’acord a aquesta convocatòria han estat: a la CAEB
40.454,55 euros, a CCOO 22.474,75 euros, a UGT 31.464,65 euros, i a la PIMEB 13.484,85 euros.
També mitjançant la resolució del president del CES del 13 de setembre de 2010 s’ha convocat, amb
caràcter extraordinari per a aquest exercici i en compliment de l’acord del Ple del CES de 30 de
setembre de 2009, assignacions de funcionament per a les organitzacions per un import total de
21.527,57 euros (BOIB núm. 139, de 23 de setembre), la distribució del qual ha estat : a la CAEB
8.072,84 euros, a CCOO 4.484,91 euros, a UGT 6.278,87 euros, i a la PIMEB 2.690,95 euros.
Per altra part, s’han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les dues beques per a la
formació en pràctiques del Programa TUO (Titulats Universitaris a l’Ocupació), incloses en els
Convenis signat amb la Universitat de les Illes Balears per aquest concepte, per un import total de
19.044,40 euros.
També amb càrrec a aquest capítol s’han abonat les despeses corresponents al Conveni específic entre
la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria
bibliogràfica i documental.
5.3 INVERSIONS
A les despeses en inversions de caràcter immaterial, hi ha que destacar la tramitació dels expedients
d’activitat d’iniciativa pròpia següents:
* “Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la societat
de les Illes Balears, 2009”, i el consegüent projecte d’inversió immobilitzat immaterial anomenat
:”Elaboració i publicació de la Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre
l’economia, el treball i la societat a les Illes Balears, 2009” (llibre i CD) que inclou la realització,
l’edició, la publicació i presentació de la Memòria amb una despesa de 62.892,71 euros amb càrrec a
la partida 05101 G/111D01/64000/00 euros, i 1.028,42 euros amb càrrec a la partida 05101
G/111D01/22706/00.
*”I Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics 2010”, i el consegüent projecte d’inversió
immobilitzat immaterial per un import de 33.000,00 euros, que inclou la celebració a Eivissa de la
primera trobada anual de presidents/es i secretaris/es generals, dels CES autonòmics i del Consejo
Económico y Social del Reino de España, i dins d’ell una Jornada de Turisme Social realitzada en el
mes de maig.
*”II Trobada dels Consells Econòmics i Socials autonòmics 2010”, i el consegüent projecte d’inversió
immaterial per un import de 18.000,00 euros, que inclou la realització a Menorca de la segona
trobada anual de presidents/es i secretaris/es generals dels CES autonòmics i del Consejo Económico y
Social del Reino de España, i dins d’ell una Jornada de Sostenibilitat i bones pràctiques
mediambientals realitzada en el mes d’octubre.
5.4. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Durant l’any 2010 s’ha executat una despesa total de 80.166,81 euros en concepte d’indemnitzacions
per raó del servei (partida 05101 G/111D01/23000 00), d’acord amb el quadre que s’adjunta

1r. T
2n.T
3r. T
4t. T
TOTAL

INDEMNITZACIONS

DESPESES REPRESENTACIÓ

TOTAL

18.457,60 €
16.956,80 €
13.798,40 €
21.660,80 €
70.873,60 €

2.013,00 €
2.350,19 €
1.402,18 €
3.527,84 €
9.293,21 €

20.470,60 €
19.306,99 €
15.200,58 €
25.188,64 €
80.166,81 €
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APÈNDIX: LLISTA ACTUALITZADA DE NORMATIVA
-

-

-

-

-

Llei 10/2000, de 9 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm.
150, de 9 de desembre), modificada per la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives (BOIB núm. 156, de 28 de desembre) i per la Llei 5/2009 de 17 de
juny, de modificació de la Llei 10/2000 de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB
núm. 93, de 27 de juny)
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)
Decret 67/2010, de 28 de maig, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'organització i el
funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 3 de juny)
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)
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)
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual es modifica la Resolució de 7
d'abril de 2003, 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
d'aquest Consell, i es publica la convocatòria corresponent a l'any 2004 (BOIB núm. 35, d’11 de
març)
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)
Decret 89/2009, de 18 de desembre, sobre percepció d'indemnitzacions dels membres del Consell
Econòmic i Social en l'exercici de 2010 (BOIB núm. 189, de 29 de desembre)
Resolució de la presidència del CES sobre la publicació de dictàmens del Consell (BOIB núm. 57,
de 17 d’abril)
Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears de 28 de març de 2007, de
creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Consell (BOIB núm. 57, de 17
d’abril)

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 al 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) i per la Resolució d’1 d’abril de 2004 (BOIB núm. 49, de 8 d’abril)
- 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)
- Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual s'aproven les
funcions dels llocs de treball amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 91, de 29 de juny de 2006)
- Ordre del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per la qual s’actualitza
l’Ordre del president de 22 de juny de 2006, per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball
amb dotació pressupostària del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 27, de
23 de febrer de 2008)
- Instrucció de la Secretaria General 1/2007, de 21 d'octubre, per la qual s'estableix el criteri de
gaudiment dels dies atorgats per compensar tasques realitzades de manera extraordinària
- Acord del Consell de Govern de dia 13 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la modificació de
relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 173, de 26 de novembre)
Alts càrrecs del CES
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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)
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)
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)
Decret 3/2007 de 26 de gener, pel qual es nomena al Sr. Llorenç Huguet Rotger president del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 3 de febrer)
Decret 148/2007, de 21 de desembre, de nomenament de la Sra. Núria García Canals secretària
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 195 ext, de 28 de desembre)
Decret 3/2010, de 15 de gener, de cessament de la senyora Núria García Canals com a secretària
general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 7, de 16 de gener)
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual es publica la designació de
suplència del titular de la Secretaria General (BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2010)
Decret 114/2010, de 5 de novembre, de nomenament de la Sra. María de los Ángeles Bellinfante
Torres com a secretària general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 166,
de 16 de novembre)

Decrets referents a la composició del CES
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 Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 63, de 26
de maig) i en diversos decrets posteriors de nomenament i cessament de consellers fins arribar a la
configuració actual. Referim aquí els decrets de nomenament i cessament a partir del segon mandat:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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)
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)
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)
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)
Decret 87/2007 de 20 de juliol, de cessament i nomenament d'un membre titular en representació
de la Universitat de les Illes Balears, integrant del grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears (BOIB núm. 112, de 21 de juliol)
Decret 126/2007, de 5 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. 154, de 13 d’octubre)
Decret 127/2007, de 5 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. 154, de 13 d’octubre)
Decret 134/2007, de 26 d’octubre, de cessament i nomenament d’un nou membre en el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant de la Universitat
de les Illes Balears (UIB) (BOIB núm. 163, d’1 de novembre)
Decret 138/2007, de 9 de novembre, de cessament i nomenament d’un nou membre en el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular
d’Eivissa (BOIB núm. 171, de 17 de novembre)
Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions
sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener)
Decret 06/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les
organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10 de gener)
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Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant de les
associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, 10 de gener)
Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representants del sector de
l’economia social (BOIB núm. 9, de 19 de gener)
Decret 12/2008, d'1 de febrer , de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 07 de febrer)
Decret 1/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions
sindicals (BOIB núm. 5, de 10 de gener)
Decret 6/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I, com a representants de les
organitzacions empresarials (BOIB núm. 5, de 10 de gener)
Decret 7/2008, de 4 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representants de les
associacions de consumidors i usuaris (BOIB núm. 5, de 10 de gener)
Decret 8/2008, d'11 de gener, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de
l'economia social(BOIB núm. 9, de 19 de gener)
Decret 12/2008, d'1 de febrer, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular de Mallorca (BOIB núm. 18, de 7 de febrer)
Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament d’un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell Insular
de Mallorca (BOIB núm. 37, de 15 de març)
Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants d'associacions i
organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient (BOIB núm. 46,
de 5 d’abril)
Decret 34/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector
pesquer (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)
Decret 35/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d'organitzacions
sindicals (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)
Decret 40/2008, de 4 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de les entitats
locals (BOIB núm. 46/2008, de 5 d’abril)
Decret 44/2008, d'11 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del Consell
Insular d'Eivissa (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril)
Decret 50/2008, de 18 d'abril, de cessament i de nomenament d'un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant d'organitzacions
sindicals (BOIB núm. 56/2008, de 24 d’abril)
Decret 52/2008, de 25 d'abril, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector agrari
(BOIB núm. 63/2008, de 8 de maig)
Decret 91/2008, de 29 d’agost de cessament i de nomenament d’un nou membre del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrat en el Grup II, com a representant d’organitzacions
sindicals (BOIB núm. 123, de 4 de setembre)
Decret 122/2008, de 14 de novembre, de cessament i de nomenament de nous membres del
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representant
d’organitzacions sindicals (BOIB núm. 163, de 20 de novembre)
Decret 51/2009, de 31 de juliol, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup II, com a representants d’organitzacions
sindicals (BOIB núm. 119, de 15 d’agost)
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Decret 61/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre)
Decret 62/2009, de 2 d’octubre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre)
Decret 91/2009, de 18 de desembre, de cessament i de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm. 189, de 29 de
desembre).
Decret 7/2010, de 22 de gener, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears integrats en el Grup III (BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2010).
Decret 47/2010, de 12 de març, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, integrats en el Grup III (BOIB núm.45, de 18 de març).
Decret 58/2010, de 16 d’abril, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, integrats en el Grup II (BOE núm. 62, de 24 d’abril).
Decret 88/2010, de 9 de juliol, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, integrats en el Grup II (BOIB núm. 107, de 17 de juliol).
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